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ÖNSÖZ 

 

Bu araştırmada; araştırmacı tarafından hazırlanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programının” 5 ve 6 yaş çocukların dikkat ve dil becerilerine etkisi incelenmiştir.  
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KOÇAK’a  teşekkürü bir borç bilirim. 

Araştırma sürecinde bana destek veren Harun Alkan’a ve tüm arkadaşlarıma, 

kurumlarında çalışmama fırsat veren saygıdeğer müdürlerime, fikir ve görüşlerini paylaşan 

sevgili meslektaşlarıma, hayatım boyunca beni destekleyen çok kıymetli aileme içten teşekkür 
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Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Dikkat Ve Dil 
Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 

 
ÖZET 

 
Bu araştırmada; araştırmacı tarafından hazırlanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” 5 ve 6 

yaş çocukların dikkat ve dil becerilerine olan etkisi araştırılmıştır.  

Deneme modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim- öğretim yılında, Karaman il 

merkezinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulların da yarım gün öğrenim gören 5-6 yaş grubu 62 

çocuk oluşturmaktadır.  

Çocukların dikkat becerilerini belirlemek amacıyla “Frankfurter Tests Für Fünfjahrige-Konzentration- 

FTF-K (5 Yaşındaki Çocuklar İçin Konsantrasyon Testi)”, dil becerilerini belirlemek amacıyla da “Peabody- 

Picture-Vocabulary Test (Peabody Resim Kelime Testi)” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, 

araştırmaya katılan öğrencilerin, demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Ki şisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

“FTF-K (5 Yaşındaki Çocuklar İçin Konsantrasyon Testi)” ve “Peabody Resim Kelime Testi” ön test 

olarak uygulanmıştır. Deneme grubunda yer alan çocuklara, 10 hafta, hafta da 2 kez ve 30-40 dakika süren 

“Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” uygulanmıştır. Bu süreçte kontrol grubu ile herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Eğitim programının bitiminden hemen sonra hem deneme hem de kontrol grubunda yer alan 

çocuklara aynı testler son test olarak uygulanmıştır.  

Araştırma verileri SPSS 15.0 for WINDOWS istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir.  

Deneme ve kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat ve dil beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını test etmek için bağımsız t- testi, grupların kendi içerisindeki ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla 

(öntest- sontetst) bağımlı t testi yapılmıştır.  

Araştırmanın bulguları, deneme ve kontrol grubundaki çocukların dikkat ve dil beceri düzeylerinde .05 

düzeyinde farklılık olduğunu ve ancak  deneme grubundaki öğrencilerin dikkat ve dil beceri düzeylerindeki 

artışın  daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  Okulöncesi eğitim alma her iki grupta da dikkat ve dil 

becerilerini olumlu etkilemektedir. Ancak deneme grubundaki artış yüksekliğin nedeni Okulöncesi eğitime ilave 

uygulanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” ndan kaynaklandığı söylenebilir.  

Bu araştırmanın sonucunda, “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” 5 ve 6 yaş çocuklarının dikkat 

ve dil beceri düzeylerini arttırmada etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Dikkat, Çocuklarda Dikkat, Dil, Çocuklarda Dil Gelişimi, Oyun, Oyun Yolu İle Öğrenme  
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Tezin İngilizce Adı Effect of "Game-Based Attention Training Program", prepared by the researcher, on 
attention and language skills of 5 and 6 year old children 

 

SUMMARY 

In this study, Effect of "Game-Based Attention Training Program", prepared by the researcher, on 

attention and language skills of 5 and 6 year old children, was investigated. 

The study group of this experimental model research was formed by 5-6 years old 62 children that 

attended half-day program in kindergartens under Ministry of Education in Karaman city center in 2011-2012 

academic year. 

As a data collection tool "Frankfurter Tests Für Fünfjahrige-Konzentration-FTF-K (Concentration Test 

for 5-Year-Old Children)" was used in order to determine attention skills of the children while "Peabody-Picture-

Vocabulary Test" was used to determine language skills of them. In addition, "Personal Information Form" 

prepared by the researcher, was used to determine the demographic characteristics of the students participating in 

the study. 

"FTF-K (Concentration Test for 5-Year-Old Children)" and "Peabody Picture Vocabulary Test" was 

applied as pre-test. "Game-Based Attention Training Program" which lasts 30-40 minutes, was applied with the 

children in the experimental group for 10 weeks, twice in a week. During this period no work was done with the 

control group. Immediately after the end of the training program the same tests was applied to the children in 

both the experimental and the control group as post-test. 

The research data were analyzed by the statistical software package SPSS 15.0 for Windows. 

Independent t-test was used in order to test if there is a significant difference between attention and language 

skill levels of students in the experiment group and control group, while dependent t test was performed to 

record the progress within the groups (pretest- posttest). 

Findings of the study show that there is a difference at .05 level between attention and language skill 

levels of the children in the experimental and control group, but the increase in attention and language skill 

levels of students in the experimental group was higher. Preschool education shows a positive effect on attention 

and language skills in both groups. However it can be said that the reason of the increase in the experimental 

group, was derived from the "Game-Based Attention Training Program" applied in addition to the Preschool 

education. 

As a result of this research, it can be said that "Game-Based Attention Training Program" is effective in 

increasing attention and language skill levels of 5 and 6 year old children. 

Key Words: Attention, Attention Issues in Children, Language, Language Development in Children, Game, 
Learning through Games 
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BÖLÜM I 

 

1. GİRİŞ 

 

1. 1.Problem: 

Okul öncesi dönem, çocuğun doğduğu günden, temel eğitime başladığı güne kadar 

geçen zamanı kapsamaktadır. Bu dönemde çocuğun, bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, 

bilişsel ve dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Bu nedenlerle okul öncesi dönem çocuk 

gelişiminin en kritik, en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken dönemidir. Öğrenme 

hızının çok yüksek olması nedeniyle bu dönemdeki yaşantılar ve alınan eğitim çocuğun bütün 

hayatını şekillendirmekte ve yaşamını doğrudan etkilemektedir. İnsan yaşamında bu kadar 

belirleyici ve önemli olan bu dönemde eğitimin hedefi; çocukların bedensel, zihinsel ve 

duygusal gelişimlerini desteklemek ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak; farklı 

çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir eğitim ortamı yaratmak; Türkçe’yi 

doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ve onları ilköğretime hazırlamaktır. Okul öncesi 

eğitimde bu hedeflere ulaşmak için çocukların gelişim düzeylerine uygun, onları her yönüyle 

destekleyecek zengin uyarıcılı çevre sunmak büyük önem taşımaktadır (MEB 2006).  

Bu amaçları gerçekleştirmek içinde okulöncesi eğitim programları özenle 

hazırlanmalıdır. Bütün yaşantıların ve öğrenmelerin temelini oluşturan dikkat ve dil 

becerilerinin kazanılmasına okulöncesi eğitimde gereken önem verilmelidir. 

Bir okul öncesi eğitim kurumunun başlıca görevlerinden biri çocuğun daha sonraki 

yaşantılarını etkileyecek olan fiziksel, duyuşsal ve bilişsel gelişimini şekillendirmektir. Bu 

gelişim sürecinde dikkat, konsantrasyon, algılama gibi çocuğun zihinsel etkinliklerini kontrol 

etmesini sağlayan süreçler, öğretmenler tarafından önemle üzerinde durulması gereken 

konulardan birkaçıdır. 

İnsan doğasını anlama sürecinde önemli bir yeri olan dikkat kavramının, aynı zamanda 

insanın yaşam sürecindeki başarısında da önemli rol oynadığı bir gerçektir. Dikkat 

toplamanın, davranışların düzenlenmesi ve organizasyonundaki önemi ve yetersizliği 

çocuklukta sıklıkla karşılaşılan bir problemdir.  

Bir çocuğun neler gördüğünü, duyduğunu, okuduğunu ve yaptığını hatırlaması dikkati 

ile doğru orantılıdır ve bu beceri çocuğun başarısı için temel öğedir. Erken dönemlerde 

alışkanlık haline getirilirse, okul hayatında başarılı olması kaçınılmaz olacaktır. Bu özellik 

çocuğa disiplini ve hedeflerine ulaşmayı öğretecektir. Bir çalışma üzerinde tam olarak 

dikkatini toplayabilen çocukların öğrenmeleri, bu başarıyı gösteremeyen çocuklara oranla 
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daha üst düzeydedir. Etkin bir öğrenme meydana gelmesi için dikkatin konu üzerinde 

toplanması gerekmektedir. Dikkatin bir konu üzerinde toplanması başarıldığı an hemen 

hemen her konu anlaşılıp kavranabilir. Ancak dikkati öğrenmek ve kullanmak oldukça zordur. 

Dikkati bir konu üzerinde toplayamama bir eğitim sorunudur ve çocuklara dikkatlerini bir 

konu üzerine toplamaları alıştırmalar yaparak öğretilebilir. 

 Okul öncesi eğitimde kullanılan günlük plan içinde dikkati arttırıcı etkinlikler ayrı bir 

başlık halinde yer almamaktadır. Ancak yapılan faaliyetler sırasında çocukların dikkatlerini 

arttıracak etkinlikler bulunmaktadır. Konsantrasyon sağlama ve hafızada tutma çalışmaları 

çocukların dikkatlerini arttırıcı etkinlikler arasında yer almalıdır.  

 Okul öncesi eğitimde üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise dil gelişimidir. 

Okulöncesi eğitimde kullanılan günlük plan içinde dil etkinliklerinin ayrı bir önemi vardır ve 

Türkçe-dil etkinlikleri başlığı altında bulunmaktadır.  

Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi, gelişimin en önemli göstergelerindendir. 

Çocuğun, dil ile ilgili becerileri doğum öncesinde başladığı kabul edilmektedir. Çocuğun 

biyolojik kapasitesiyle birlikte çevrenin ve eğitimin dil gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. Bu 

nedenlerle çocuk ana dilini kazanırken geçirdiği aşamalarda eğitimin destekleyici rolünden 

yararlanmaktadır. 

Çocuğun ilk dönemlerde konuşması için desteklenmesi, uygun ortamlar yaratılması, 

uyarıcılar sunulması ve etkinlikler düzenlenmesi onun dil gelişimini destekler ve dil gelişim 

kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar. Etkinlikler hazırlanırken çocukların tüm 

gelişim özellikleri, özellikle de dil gelişimi ve süreci dikkate alınmalıdır. 

Sonuç olarak okul öncesi eğitim, çocukların ilköğretime hazırlanmalarında büyük rol 

oynamaktadır. Çocukların ilköğretime başlamalarında belirli bir olgunluğa ulaşmaları ve bazı 

becerileri kazanmış olmaları beklenir. Bu beceriler arasında dikkat ve dil becerileri yer 

almaktadır. Çocuklara bu becerileri kazandırırken çeşitli etkinliklerden yararlanmak ve bu 

etkinliklerin çocuklara oyunlaştırılarak sunulması, becerilerin kazanılmasında hem daha kolay 

hem de daha kalıcı olmaktadır.  

 

1.2.Amaç: 

 

Bu araştırmanın temel amacı; Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının 5 ve 6 

yaşındaki çocukların dikkat ve dil becerilerini etkilemekte midir? sorusuna cevap aramaktır. 
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1.2.1.Alt Amaçlar  

 

Araştırmanın temel amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1.0.Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Dikkat Becerileri ön test puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

1.1. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Dikkat Becerileri son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

1.2.Deneme grubunu oluşturan çocukların Dikkat Becerileri öntest/sontest puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

1.3. Kontrol grubunu oluşturan çocukların Dikkat Becerileri öntest/sontest puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

2.0.Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Dil Becerileri ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

2.1. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Dil Becerileri son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

2.2.Deneme grubunu oluşturan çocukların Dil Becerileri öntest/sontest puan ortalamalarında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

2.3. Kontrol grubunu oluşturan çocukların Dil Becerileri öntest/sontest puan ortalamalarında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.4. Çocukların dikkat ve dil becerileri arasında ilişki var mıdır? 

 

1.3.Denenceler:  

 

1.0.Deneme ve kontrol grubu çocuklarının dikkat becerileri ön-test puanları arasında anlamlı 

bir fark yoktur.  

1.1.Deneme grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları, ön-test puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksektir. 

1.2. Kontrol grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları ile ön-test puanları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 
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1.3.Deneme grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları, kontrol grubu çocuklarının 

dikkat becerileri son-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

 

2.0.Deneme ve kontrol grubu çocuklarının dil becerileri ön-test puanları arasında anlamlı bir 

fark yoktur. 

2.1.Deneme grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları, ön-test puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

2.2.Kontrol grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları ile ön-test puanları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

2.3.Deneme grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları, kontrol grubu çocuklarının dil 

becerileri son-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

2.4.Çocukların dikkat ve dil becerileri arasında ilişki vardır. 

 

1.4. Araştırmanın Önemi: 

 

 Yaşadığımız yüzyılda kendine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını bilen, 

kendisinin olduğu kadar başkalarının da haklarına saygılı, toplumun kültürel değerlerine 

bağlı, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, günümüz bilgi çağına ayak 

uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi eğitim sistemimizin en büyük amaçlarındandır. Söz 

konusu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde ilk temel taşların oluşmaya başladığı 

“erken çocukluk yılları” insan yaşamının en özel dönemlerinden biridir. 

Okul öncesi dönemde ele alınacak kavramlar, üzerinde durulmak istenen başlıklar, 

çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde, pek çok çalışma türü ile programa 

alınmalıdır. Bu çalışmalar anaokulu etkinlikleri( müzik, jimnastik, drama, deney, el becerileri 

vb) çerçevesinde olabildiğince “oyunlaştırılarak” sunulmalı ve uygulanmalıdır. (Gökçen, 

2005) 

Günümüzde “oyun“ artık bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Çocukların 

kendileri için hazırlanan eğitim programlarından etkin yararlar sağlayabilmeleri, kendi 

öğrenme gereksinimleri ile ve kapasiteleri ile ilişkili olduğu kadar kendilerine sunulan 

öğretim olanakları ve öğretim yöntemi ile de yakından ilişkilidir. Unutulmaması gereken, 

hiçbir yönteminin tek başına bütün eğitim durumlarına uygun düşmeyeceğidir. Çocukların 

tüm öğretim gereksinimlerini tek bir yöntemle karşılaması her zaman mümkün olmayabilir. 

Çocuğun gelişimini bütünüyle destekleyebilmek için farklı yöntemlerin dinamik etkilerine 

ihtiyaç duyulur. Çünkü, farklı yöntemlerin birbirine göre üstün ve yetersiz yönleri vardır. 
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Ancak, tüm çocuklar için geçerli olan, hatta sadece kültürel değil, evrensel boyutta uzlaşan 

çocukların oyuna olan gereksinimi ve ilgisidir.  

Okul öncesi dönem hayatın en verimli evresidir. Temel kavramların oluşmaya 

başladığı okul öncesi dönemde uygulanacak etkili bir eğitim programı ile kazanılması 

beklenen becerilerin daha kolay kazanılması ve pekiştirilmesi çocuğun bir sonraki eğitim 

hayatında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu dönemde çocukların dikkat ve dil becerilerine 

yönelik etkinliklerin planlanması büyük önem taşımaktadır.  

 Bu nedenle erken yaşlarda kazanılan becerilerin kalıcı olduğu unutulmadan, dili akıcı 

ve kurallarına uygun olarak kullanma ve dikkati artırma becerilerine okulöncesi eğitimde 

geniş yer verilmesi gerekmektedir.   

 Bu araştırma; çocukların dikkat ve dil becerilerine yönelik oyun temelli dikkat eğitim 

programı oluşturulması bakımından önem arz etmektedir.  

 Bu araştırmanın sonunda elde edilecek bulguların özellikle; 

1. Okul öncesi eğitim programında çocuklara becerilerin kazandırılmasında 

öğretmenlerin, oyunları etkili bir şekilde kullanmaları, 

2. Dikkat ve dil becerileri için geliştirilecek oyunların, öğretmenlere bir fikir vermesi, 

3. Araştırma sonucunda, elde edilecek bilgilerin, okulöncesi kurumlarında görev yapan 

öğretmenlere ışık tutacağı ve öğretmenlerin araştırmada kullanılan oyunlardan yola 

çıkarak farklı oyunlar geliştirebilmeleri, 

4. Yapılacak olan okulöncesi eğitimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlaması açısından 

önemli görülmektedir.  

 

1.5.Sınırlılıklar: 

 

Bu araştırma; 

 1. Araştırma Karaman il merkezinde ikamet eden ve 2011\2012 eğitim-öğretim yılında 

okulöncesi eğitim kurumuna devam eden, 5-6 yaş çocuklarından elde edilen veriler ile, 

(kaynaştırma öğrencileri dahil edilmemiştir) 

2.Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının uygulanmasının değerlendirilmesinden elde 

edilen bulgularla,  

3. Ölçme aracı olarak uygulanan olan Peabody Resim Kelime Testi ve FTF-K (5-6 yaşındaki 

çocuklar için Konsantrasyon Testi) testlerinden elde edilen veriler ile sınırlı tutulmuştur.  
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1.6. Tanımlar: 

 

Dikkat : Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık, uyanık davranmak, ilgi, 

özen (TDK, 1994).  

Duyusal mekanizmalarla alınan uyaranlardan herhangi birinin, diğerlerinden belli 

amaçlara göre seçilip ayıklanması işlemidir (Aydın, 2003) 

 

Dil:  Çocuğu egosundan uzaklaştırıp, onun sosyal bir kişi olmasını sağlayan, kendisini kontrol 

ve takip ettirebilen, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını yavaş yavaş öğretebilen ve 

kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir davranıştır (Yavuzer, 1997). 

 

Dil Gelişimi: Kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına 

uygun olarak kullanılmasıdır (Erden ve Akman, 1995).  

 

Okulöncesi eğitim : 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel 

özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri 

doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü 

içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (Komisyon, 1993).  

 

Oyun: Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her 

türlü yarışma, vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence (TDK, 1994).  

Oyun; Çocuğun içinde bulunduğu çevreyi tanımasının, sosyalleşmesinin ve 

gelişmesinin bir yoludur. ( Can, 2008) 

 

Oyun Yoluyla Eğitim: Çocukların kazanmaları beklenen amaçlara ulaşmak için yapılan 

etkinliklerin oyunlaştırılarak sunulmasıdır. 
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BÖLÜM II 

 

İLGİLİ YAYIN VE ARA ŞTIRMALAR 

 

2.1. ÇOCUKLARDA DİKKAT 

  

2.1.1. DİKKAT İN TANIMI 

 

 Dikkat, günlük etkinliklerin birçoğun da olduğu gibi, eğitim ve iş yaşamında da 

bilişsel işlevlerin en önemli parçalarından biridir. Dikkat, uyarıcının farkında olmak olarak 

tanımlanabilir. Bu uyarıcılar düşünceler ve anılarda olduğu gibi içsel ya da görüntü ve 

seslerde olduğu gibi dışsal olabilmektedir. Dış dünyadaki uyarıcıların büyük bir kısmı duyu 

organlarınca yakalanır ancak bir kısmı seçilerek algılanır. Birey bütün uyarıcılarla aynı anda 

ilgilenemez çünkü sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, beyin belirli değişkenlerin etkisi 

altında gelen uyarıcıların bir kısmını seçici olarak algılar (Karaduman, 2004) 

 Dikkat sürecini değerlendirmede, genellikle, yanlış ya da eksik bilgilerin olduğu 

görülmektedir. Bunların başında, dikkati diğer psikolojik süreçlerden soyutlayarak ele alma 

eğilimi gelmektedir. Oysa Spiel ve Zsiffkovits (1991); Borchert (1998) ve Nickel’ in (1991) 

belirttiği gibi, dikkat tek başına bilişsel bir süreç değil, bilgilerin alınması ve işlenmesi için 

gerekli bir ön koşuldur. Hem beynin fizyolojik işleyişinde hem de davranış stratejilerimizde 

önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak Fischer (1995) ve Rohracher’ in (1988) 

belirttiği gibi, dış dünyanın fark edilmesi algıyla başlamakta ve algı için dikkat bir ön koşul 

olmaktadır ( Kaymak, 2003).  

Dikkat; oldukça karmaşık bir psikolojik işlev olup her türlü bilinçli nöropsikolojik 

işlevin, özellikle yakın bellek, amaçlı öğrenme ve düşünmenin optimal koşuludur. Dikkat, 

algılamadaki aktif ve seçici bir öğeye verilen isimdir (Yaycı, 2007). 

Banich (1997) dikkati, “çevredeki birçok uyarandan, sadece o sıradaki ihtiyaçlar ve 

amaçlar doğrultusundakilerle ilgilenmeyi sağlayan, sinir sisteminin bir işlevi” olarak 

tanımlamıştır. Banich (1997),Kolb ve Winshow (1996), Parasuraman (2001)’e göre; Kesin 

olmamakla birlikte, sinir sisteminin bu işlevi için üç bileşenin sorumlu olduğu kabul 

edilmektedir. Bunlar; seçicilik, dikkatin denetimi ve uyanıklıktır. ( Malkoç ve Ceylan, 2011).  

Dikkat kavramı, genellikle “istekli”, “yönlendirilmiş”, “odaklanma”, “seçici” 

kavramlarıyla bir arada kullanılmaktadır.  
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Dikkat, düşünen beyine girecek bütün adayları bilinçsiz, fakat ısrarlı bir şekilde tekrar 

tekrar inceler, ilgisiz gördüklerini,  düşündüklerini süzüp atar, seçilmiş birkaç uyaranı bilince 

kabul eder. Daha sonra bu seçilmiş parçaları zamanlaması en doğru ve en bilgilendirici 

olanlarını anlaşılıp hatırlanacak ya da hemen kullanılacak kadar derinlere süzülmeye davet 

eder (Levıne, 2002).  

Rapp (1982), dikkat kavramını anlamak ve onu tanımlamak için bu kavrama ait 

üzerinde durulması gereken önemli noktalar olduğu görüşündedir. Bunlar seçiciliği, 

yoğunluğu, belirli faaliyetlerin başarılı olması için bir ön koşuludur. Dikkat kavramı, yaşam 

için önemli olan psikolojik süreçlerin değişiminde önemli bir rol oynar ve doğrudan doğruya 

izlenemez ancak davranışlardaki ifadelerden ve değişimlerden anlaşılabilir (Kaymak, 2003).  

Dikkat, duyusal mekanizmalarla alınan uyaranlardan herhangi birinin, diğerlerinden 

belli amaçlara göre seçilip ayıklanması işlemidir. Her durumun özgün koşullarına göre, 

diğerlerinden seçilerek ayıklanan ve üzerinde yoğunlaşılan uyaran grubu farklılaşabilir. Bu 

durum, dikkatin organizmanın duyduğu gereksinimler açısından yönlendirilen ve 

yapılandırılan bir süreç olduğunu göstermektedir. (Aydın, 2000) 

 

2.1.2. DİKKAT İN BİLEŞENLERİ 

 

 İnsanların yaşamlarını başarılı şekilde devam ettirebilmeleri dikkat miktarı ile 

ili şkilidir. Bilinçlilik, algı, karar verme, düşünme, öğrenme, bellek ve dil ile yakından ilişkili 

olan dikkat, çok boyutlu bir kavramdır. Dikkat, genellikle başka şeyleri dışta bırakıp bir şey 

üzerine seçici şekilde odaklanma süreci olarak tanımlansa da bölünebilirlik özelliği 

taşımaktadır ( Soysal, Kızbes ve Can 2008). 

 Organizma her durumda uyaran grupları üzerinde farklı biçimlerde odaklanma 

eğilimindedir. Odaklanma bir bakıma şekil zemin algısı kavramında söz edildiği gibi, 

birincil(başat) ve ikincil(çekinik) olmak üzere iki düzeyde gerçekleşir. Birincil dikkat,  

yoğunlaşmış dikkat olarak da adlandırılabilir. İkincil dikkat süreci ise, genellikle yoğunlaşılan 

uyarıcı grubuna ilişkin arka plan değişkenler üzerinde odaklanır. Ancak ikincil dikkat, bazen 

yoğunlaşılan birinci dikkat sürecini bozucu etkilerde taşıyabilir. Örneğin; belli bir zaman 

kesitinde aynı konuya ait iki ayrı uyaran grubu ile karşı karşıya bulunan organizma, bunlardan 

biri üzerine yoğunlaşırken, diğeri birinci ile ilişkili olduğu oranda tamamlayıcı nitelikler taşır. 

Fakat farklı konulara ilişkin iki ayrı uyaranla karşılaşılan organizma, bunlardan birini seçerek 

diğerini gölgeler. Bu durum dikkat olgusunun, seçici ve eleyici işlevlere sahip olan bilişsel 

süreçler tarafından yönlendirildiğini göstermektedir (Aydın, 2001).  
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Öte yandan dikkat olgusunun sıçramalı ve değişken bir karakter gösterdiği 

bilinmektedir. Bu nedenle, başlangıçta yoğunlaşılan uyaran grubu süreç içinde organizma 

tarafından yeterince anlamlı ve amaca uygun bulunmazsa geri plana düşebilir. Dolayısıyla 

öğretim yaşantılarının dikkat çekici ve ilginç olmasına özen gösterilmelidir (Aydın, 1999).  

Dikkat teorileri bağlamında anlaşılmaya çalışılan dikkatin bileşenleri seçici-

odaklanmış ve sürdürülen-bölünmüş dikkat görevleridir.  

Dikkat bazı farkındalıkların kazanılmasını sağlar. Örneğin, bir metin okunurken gözler 

kapatıldığında ona ulaşan uyaranlara birey dikkat eder. Oturuş biçimi rahat mı? Duyduğu 

herhangi bir koku var mı? İşittiği bir şey var mı?  Bu girdilerin daha önce farkında 

olunmaması bu uyaranlara dikkat edilmediği içindir. Bu seçim yapma sürecine seçici- 

odaklanmış dikkat (selective attention) denir. Seçici dikkat sırasında organizma kendisi için 

kritik öneme sahip olan özellikleri seçmektedir. Sürdürülen- bölünmüş dikkat (sustained 

attention) ise, ortaya konulan eylemin yapılması sırasında, görevin gerektirdiği kapasite 

miktarının organizma tarafından belirlenmesi, atanması ve dikkatlilik durumunun 

sürdürülmesi olarak tanımlanabilir( Soysal ve Diğerleri, 2008).  

Aşağıda seçici- odaklanmış ve sürdürülen- bölünmüş dikkat görevleri daha ayrıntılı 

şekilde ele alınmıştır: 

 

 

 2.1.2.1. Seçici- Odaklanmış Dikkat (Focused Attention):  

 

Organizma, her zaman birçok uyaranla karşı karşıyadır. Ancak organizma duyusal 

mekanizmalarla alınan bu uyarımların tümüne birden eşit ölçüde tepkide bulunamaz. Buna 

göre, dikkat olgusu açısından kilit kavram seçiciliktir. Burada temel soru şudur. Organizma 

neleri neden seçerek algılar. Bu soruya iki şekilde yanıt verilebilir.  

1- Organizmanın sahip olduğu sinir sistemi uyaranlar arasında yoğunlaşma açısından 

belli bir kapasiteye sahiptir.  

2- Organizma içsel yaşantılara bağlı olarak belli gereksinimlerin doyurulması amacına 

göre işleyen programlanmış bir yapıya sahiptir. 

Şu halde seçicilik kavramı, sinir sisteminin sınırlı bir kapasiteye sahip olması ve 

organizmanın amaçlara göre davranımda bulunma eğilimi ile açıklanabilir (Aydın, 1999) 

 Dikkatin odaklanması bir şeyin seçilip, sabit tutulması anlamına gelir. Dikkatin bu 

bileşeni seçici dikkat olarak da bilinir ve dikkatin keskinliğini, yoğunlaşma hâlini tanımlar. 

Odaklanmış dikkat istemli dikkatin temel özelliğidir. Organizmanın dış çevreden gelen 
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uyarıcılara yönelik olarak seçme işleminde bulunması odaklanmış dikkatin bir göstergesidir. 

Bazı faktörlerin odaklanmış dikkati zorlaştırıcı veya kolaylaştırıcı özellikleri bulunmaktadır. 

Ayrıca, dikkat edilen veya edilmeyen uyarıcılarla ilgili odaklanmış dikkat performansının ne 

olduğu sorusunun da üzerinde durulması gerekmektedir ( Soysal ve Diğerleri, 2008). 

 Bu konuda en iyi bilinen örnek, kokteyl partisi örneğidir. Birçok kişinin bulunduğu bir 

ortamda sadece karşımızdaki kişiyi dinleriz ancak çevredeki birisi ismimizi söylediğinde 

dikkatimiz o yöne doğru kayar. Çünkü o anda başka bir uyarıcıya dikkat edilse bile, bizim için 

çok belirleyici veya önemli olan bir uyarıcının ortaya çıkması, dikkatimizin o yöne kaymasını 

bir anlamda otomatik olarak zorunlu kılmaktadır. Yapılan bu işlem gerçekte, dikkat sisteminin 

uyarıcılara karşı yaptığı seçme işleminin bir sonucudur. Özetle, aynı anda bir uyarıcı dizisi 

içinde dikkatin bir tek uyarıcıya yöneltilmesi başlı başına bir seçiciliktir (Kuşcu, 2010).  

 Odaklanmış dikkat deneylerinde en fazla kullanılan teknik ikili dinleme görevidir. 

Burada işitsel bir mesaj, kulaklıklar aracılığıyla bir kulağa aktarılırken, aynı anda diğer kulağa 

da farklı bir mesaj iletilir. Mesajın sunum oranı dakikada 100-150 kelime gibi oldukça yüksek 

bir düzeydedir. Dinleyiciye bu iki mesajdan birini gölgelemesi talimatı verilir. Gölgeleme, 

mesaj verilir verilmez mesajdaki her kelimenin yüksek sesle tekrar edilmesini ifade 

etmektedir. Gölgeleme görevinin normal şartlarda odaklanmış dikkati temsil edemeyeceği 

şeklinde eleştiriler olmakla birlikte, bu yöntemin deneğin dikkatini bir girdi üzerine 

odaklamada en etkili yol olduğu kabul edilmektedir. Rekabet eden uyaranlardaki ilgili veya 

ilgisiz bilginin fiziksel özellikleri arasında farklılık yaratıldığında bu rekabet eden uyaranlar 

arasında tercih yapmanın kolaylaştığı görülmüştür. Dolayısıyla farklı mekansal bölgelerden 

gelen ve aynı anda verilen işitsel iki mesajdan biri üzerine dikkati yoğunlaştırmak daha 

kolaydır. Aynı ses tonunda ve yoğunlukta gelen mesajları seçebilmek oldukça güçtür. Böyle 

bir ortamda mesajları ayırt edebilmek için kullanılan fiziksel ipuçları işe yaramaz. Bu 

durumda sadece anlama dayalı ipuçları kalır. Bu şekilde ortaya çıkan anlama ilişkin mesajlar 

arasında seçim yapma da, fiziksel özelliklerle yapılan seçim kadar etkili olmamaktadır. İşitsel 

bir gölgeleme görevini yerine getiren denekler genelde ikinci olan, dikkat edilmeyen mesajın 

anlam içeriğindeki değişikli ğin farkında olmamışlardır. Örneğin denekler konuşmacının ses 

tonunun erkek sesinden kadın sesine dönüştüğünü fark edebilmiş, ancak konuşulan içeriğin 

şiirden nesire, İngilizce'den Türkçe'ye döndüğünün farkına varamamışlardır. Denekler, ikincil, 

yani dikkat etmedikleri mesaja ilişkin materyali defalarca dinleseler bile az 

hatırlayabilmişlerdir. Bununla birlikte, dikkat edilmeyen mesajın anlam içeriği ve gölgelenen 

ile dikkat edilmeyen mesajdaki maddeler arasındaki anlama dair ilişki, gölgelemenin gücü ile 

karışabilmektedir. Yani dikkatin odaklanması engellenebilmektedir. Örneğin, dikkat 
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edilmeyen mesaj, deneğin adı gibi oldukça aşina kelimeler ile başlayan talimatları 

kapsadığında, gölgelenmesi istenen mesaj göz ardı edilerek dikkat edilmemesi gereken 

mesajın talimatına uyulmaya başlanmaktadır. Rekabet eden iki uyarandan biri üzerinde 

dikkati odaklamak daha kolay olmaktadır. İki veya daha fazla uyaran boyutundan biri üzerine 

dikkati yoğunlaştırmak ise çok daha zordur ( Soysal ve Diğerleri, 2008). 

 Gerçektende organizma dikkat çekici bulduğu uyaranları eşleyerek, önce kısa süreli 

belleğe aktarır. Burada geçici olarak depolanan bilgiler, içsel yaşantı ve gereksinimlerle 

örtüştüğü oranda, ön öğrenmelerle yeniden örgütlenerek uzun süreli belleğe aktarılır. Demek 

ki dikkat, bir elektrik düğmesi gibi çalışmaz. Başka bir anlatımla duyusal alana giren bütün 

uyaranlar, aynı kolaylıkla dikkat alanına giremez. Bir uyaranın seçici dikkatle algılanması, 

organizmanın amaçları açısından uygunluk ve anlamlılık düzeyine bağlıdır (Aydın, 2001).  

 

2.1.2.2. Bölünmüş Dikkat: 

 

Bölünmüş dikkat, dikkatin birden fazla uyarıcıya yöneltilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Dikkat işleyişinde önemli bir ayrım, çevrede dikkati çeken uyarıcı 

sayısının değil, organizmanın bilinçli ve farkında olarak bu uyarıcılardan ne kadarına dikkat 

ettiğidir. Diğer bir deyişle eğer bölünmüş dikkat işleyişinden söz ediliyorsa, bu durumda 

organizmanın en az iki uyarıcıya bilinçli olarak dikkatini yöneltmesi gerekmektedir (Kuşcu, 

2010).  

Günlük yaşamda hangi iki ayrı faaliyeti aynı anda başarıyla yaptığımız 

düşünüldüğünde aklımıza bu iki işin birbirinden farklı oldukları gelir. Yapılan iki iş 

arasındaki benzerliğin ölçüsünün büyük bir önem taşıdığını gösteren birçok bulgu vardır. 

İnsanlar işitsel olarak verilen kelimeleri öğrenirken diğer taraftan can sıkıcı bir takım 

kelimeleri tekrarlamaya veya gölgelemeye kalkıştıklarında, öğrendikleri kelimeleri hafızadan 

geri getirmeleri ancak şans düzeyinde kalmaktadır. Ama öğrenilecek olan kelimeler görsel 

olarak verildiğinde hatırlama oranı %90 seviyesine çıkmaktadır ( Soysal ve Diğerleri, 2008). 

Dikkat edilen ve edilmeyen uyarıcılara verilen fizyolojik tepkiler arasında bir fark olup 

olmadığını inceleyen Corteen & Wood (1972), deneklere bir dizi şehir adını okurken ve bazı 

şehir isimleri ile birlikte aynı anda çok düşük şiddette şok vermişlerdir. Daha sonra deneklerin 

dikkat etmemelerini istedikleri kulağa şokla eşleştirilmi ş olan şehir isimlerini, dikkat 

etmelerini istedikleri kulağa da şokla eşleştirilmemiş şehir isimlerini vermişlerdir. Sonuçta 

deneklerin, dikkat etmemeleri gereken kulaktaki seslere verdikleri galvanik deri tepkisi ile, 

dikkat etmeleri gereken kulaktaki seslere verdikleri galvanik deri tepkisinin genliği arasında 



12 
 

½ oranında fark elde etmişlerdir. Çalışmaların genel sonuçlarına göre, bölünmüş dikkat 

işleyişi, yani aynı anda iki uyarıcıya dikkat etme, aslında aynı anda iki odaklanmış dikkat 

işleyişidir. Eğer iki uyarıcı arasında bir ilişki varsa, ya da birey bu tür bir ilişki kuruyorsa 

bölünmüş dikkat görevini yerine getirme daha kolay olmaktadır (Kuşcu, 2010). 

 

 

2.1.3.DİKKAT SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 

 

Dikkat karmaşık olduğu kadar hassas bir konudur. Bu yüzden bir çocuk her an dikkat 

kontrolü ile ilgili problemler yaşayabilir. Dikkati pek çok faktör etkiler. Eğer bir öğrenci derse 

anlamada zorluk çekiyorsa dikkatinin bozulma olasılığı yüksektir. Eğer bir çocuk bir konuda 

kaygılıysa kaygı dikkati eksiltir. Çeşitli fiziksel hastalıklar ve zihinsel durumlar dikkat 

kontrollerini olumsuz olarak etkiler. Bu yüzden dikkat açığa çıkaran bir liderdir. Çocuğun 

dikkat kontrollerinin izlenmesi genel sağlığının izlenmesine yönelik önemli bir yoldur. 

Dikkatsizlik çocukta ya da çocukla çevre arasında bir şeylerin iyi olmadığını gösteren bir stres 

belirtisidir. (Levıne, 2002) 

Dikkat toplama, faklı yaşların gereksinimlerine göre farklı şekillerde gelişim 

göstermektedir. Bebeklik sırasında zihinsel enerji kontrolü en hızlı şekilde gelişir. Geceleri 

uyumada zorluk çeken bebeklerin okul çağına geldiklerinde dikkat sorunu geliştirmeye yatkın 

olmalarının nedeni bu olabilir. Okul öncesi yıllarda çocuklar oyuncaklarıyla oynarken ve 

televizyon izlerken dikkatlerini uzun süre odaklayabilirler. Aynı zamanda dikkatlerini 

etkileyen gürültü gibi etkenlerin daha fazla farkındadırlar ve hatırlama görevlerinde dikkatleri 

daha sistematiktir. Gelişimdeki bireysel farklılıkları anlayabilmek için çocukları hem kısa 

hem de uzun zaman gerektiren görevlerde izlemek gerekmektedir. Uzun süreli dikkat 

gerektiren görevlerde bireysel farklılıklar, 5 ya da 6 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Bireysel 

farklılıklar, aynı çocuğun farklı ortamlarda gözlenmesi ile de anlaşılabilir. Dikkatin süresi, 

temel süreçlerin yeterliliği ile ilgili olabileceği gibi, çocuğun neyi başarmak istediği ile de 

ilgili olabilir. Dikkat, çocuğun farklı görevlere karşı gösterdiği güdülenme düzeyine, 

ilgilerine, yeteneklerine bağlı olarak değişebilir. Farklı ortamlar, farklı güdülenme düzeylerini 

içerir. Buna bağlı olarak dikkatin yoğunluğu da değişik olabilir (Karaduman, 2004).  

Mathis ve Bierman (2012) tarafından yapılan bir araştırma da; ebeveynliğin üç yönünün 

(ebeveyn stresi,  ebeveyn  -çocuk ilişkisinin kalitesi,   öğrenme için ebeveyn desteği) her 

birinin,   anaokulu yılı sırasında duygu düzenlemesi ve dikkat kontrolünün gelişimi ile anlamlı 
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derecede ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.  Özellikle ebeveynlik rolündeki sıkıntı,  çocuğun 

dikkat kontrolüyle anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmiştir (ters orantılıdır). 

 

Dikkati etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler şöyle sıralanabilir: 

 

1) Zihinsel etmenler; bireyin zeka düzeyi, algı ve bellek süreçlerinin işleyişi. 

2) Hazır bulunuşluk; bir öğrenme yaşantısı açısından öğrencinin duyuşsal özelliklerinin, 

bilişsel yeterliliklerinin ve devinsel becerilerinin uygunluk düzeyi. 

3) Organizmanın içinde bulunduğu iç ve dış fiziksel uyaranlar; ( iç fiziksel uyaranlar, 

beslenme ve uyku eksikliği, yorgunluk vb. dış uyaranlar ise ısı, ışık, ses vb.) 

4) Aşırı ya da yetersiz güdülenme 

5) Uygun bir ödül ve ceza sisteminden yoksunluk 

6) Geri beslenme yetersizliği 

7) Amaç yoksunluğu ya da belirsizliği 

8) Başarısızlık endişesi 

9) Başarı hazzından yoksunluk 

10) Aşırı kaygı ve gerginlik 

11) Öğrenme yaşantısının bireyin iç dünyasındaki duygu durumuna uygun düşmemesi 

12) Hatalı zamanlama 

13) Eğitimde öğretmen merkezli öğretim stratejilerinin egemen olması 

14) Otokratik ve buyurgan öğretmen tutumları 

15) Sınıf içi iletişimde empatik algıdan yoksunluk 

16) Aşırı şekilde standartlaştırılmış başarı ölçütleriyle, öğrenci performansını 

değerlendirme anlayışı 

17) Öğretim yaşantısı içinde öğrencinin kendilik, bütünlük ve özerklik gereksinimlerinin 

karşılanamaması 

18) Eğitimde demokratik, katılımcı ve esnek bir öğretim yaklaşımından yoksunluk 

19) Öğretim yaşantılarının soyutluk ve karmaşıklık düzeyi 

20) Eğitim ortamının psikolojik ve fiziksel özelliklerinin, öğretim yaşantılarının 

amaçlarına uygunluk düzeyi 

21) Çeşitli psikolojik, sosyal ya da zihinsel etmenler nedeniyle, bazı öğrencilerin 

yaşadıkları öğrenme güçlükleri. (Aydın, 2000) 

Nickel’ de (1991), dikkat toplamanın içsel ve durumsal faktörlerden etkilendiğini 

belirtmiş, özellikle okulda öğretmenin beklenti düzeyinin öğrencilerin gelişim düzeyiyle 
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uyum içerisinde olmasının önemi üzerinde durmuştur. Ayrıca, öğretmen ile çocuk arasındaki 

iletişimin sosyal davranışların yanı sıra bilişsel potansiyeli ve dikkat toplama başarısını 

sürekli olarak etkilediğini önemle vurgulamıştır (Kaymak, 2003). 

Görüldüğü gibi dikkat, birçok sosyo-psikolojik ve biyo-fizyolojik değişken tarafından 

etkilenen bir zihinsel süreçtir.  

 

2.1.4.OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİKKAT İN GELİŞİMİ 

 

Davies ve Parasuraman’a (1982) göre dikkat cinsiyetten çok yaş değişkeninden 

etkilenmektedir. Arık&Ayçiçeği (1990) yaş ve zaman değişkenine göre dikkat performansını 

inceledikleri araştırmalarında yaş değişkeni ile dikkat performansı arasında manidar bir ilişki 

bulmuşlar ve dikkat süresinin yaşa bağlı olarak arttığını bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada 13 

yaş hariç olmak üzere başarı skorunun yaşa bağlı olarak arttığı, 13 yaşında görülen düşmenin 

ise çocuğun ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin bir sonucu 

olabileceği belirtilmiştir.  

Yapılan araştırmalara göre;  

* Bir yaşındaki bir çocuğun lastik bir halka ile bir dakika yoğun bir şekilde 

oynayabildiği;  

* Altı yaşındaki çocuklarının işaretleme ödevlerinde 10 dakika süreyle çalışabildikleri,  

* 5-7 yaşlarında dikkatin devamlılığının 15 dakika olduğu,  

* 7-10 yaşları arasında 20 dakika olduğu,  

* 10-14 yaşları arasında ise 25-30 dakika dikkatin yoğunlaştığı bir çalışmayı 

yapabildikleri görülmüştür (Yaycı, 2007) 

 Dikkat kontrolünde normal gelişim süreci içinde belirli dönemler olduğu ve her 

dönemde dikkat düzeyinin değişiklik gösterdiği Joan Reynell ( 1977) tarafından normal 

çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Aşağıda yaşlara göre çocuklardaki 

dikkat kontrolünün aşamaları verilmiştir: 

1. Aşama (0-1 yaş): Bu dönemde çocuğun dikkatinin bir nesneden diğer bir nesneye 

kolaylıkla kayması mümkündür. Çalan bir telefon, yanıp sönen bir ışık, yürüyen bir 

insan bile çocuğun dikkatini dağıtabilmektedir.  

2. Aşama (1-2 yaş): Bu dönemde çocuk kendi seçtiği bir etkinliğe bütün dikkatini 

yoğunlaştırabilir ancak dikkati tek yönlü olduğundan yaptığı ile ilgilenebilmesi için 

diğer uyarıcılardan uzak olması gereklidir. Çünkü dikkat süresinin kısa ve tek yönlü 
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olması, başka bir uyaranın gelmesi durumunda, dikkatinin yaptığı etkinlikten 

uzaklaşmasına neden olabilmektedir. 

3. Aşama (2-3 yaş): Bu dönemde de çocuğun dikkati tek yönlüdür. Bu nedenle farklı 

kaynaklardan gelen işitsel ve görsel uyarıcılara dikkat edemeyebilir. Örneğin; çocuk 

oyun oynarken kendisine söylenenlere dikkatini veremez. Çünkü tüm dikkati o anda 

oynadığı oyundadır. Bu nedenle yetişkinin çocuğa yardımı gereklidir. Yetişkin 

çocuğun dikkatini söylenene vermesini sağlamalı, ondan bir şey isteniyorsa bunu 

yerine getirmesine yardım edilmeli daha sonra çocuk tekrar oyununa dönmelidir.  

4. Aşama (3-4 yaş): Çocuk bu dönemde de tüm dikkatini halen görsel ya da işitsel 

uyarıcılardan biri üzerinde yoğunlaştırabilmektedir. Dikkatini farklı iki uyarıcıya 

yöneltmekte zorlanmakta ancak dikkatini bir durumdan diğerine yönlendirme de 

yetişkinin yardımına gereksinim duymamaktadır.  

5. Aşama (4-5 yaş): Bu dönemde çocuğun dikkati iki yönlüdür. Örneğin; uğraştığı işe ara 

vermeden, konuşan kişiye bakmadan verilen yönergeleri anlayabilir. Dikkat süresi 

halen çok kısadır ancak bu sürenin grup çalışmalarıyla arttırılması sağlanabilir. 

Eğitimci, çocuğun öğrenme ve gelişimi üzerinde yaşıtlarının da önemli etkisi olduğu 

düşüncesiyle çocuğa diğerleriyle ilişki kurma ve girişimlerde bulunmada yardımcı 

olmalıdır. 

6. Aşama ( 5-6 yaş): Bu dönemde dikkat kontrolü tam olarak sağlanmıştır. Çocuk 

herhangi bir işle uğraşırken çevresindeki görsel- işitsel uyarılara tepki verebilmekte 

aynı anda işiyle de uğraşabilmektedir. Dikkatini farklı durumlara yönlendirebildiği 

gibi bunu uzun süre devam ettirebilmektedir. (Dönmez, Abidoğlu, Dinçer, Erdemir ve 

Gümüşçü, 1981) 

 

2.1.5. DİKKAT PROBLEM İ OLAN ÇOCUKLAR: 

 

 Dikkat eksikliği çeken çocuklarla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu verilere 

göre dikkat problemi olan çocukların özellikleri şöyle özetlenebilir. 

 Dikkat, öğretmen konuşurken camdan dışarı bakmaya direnmekten, otobüse koşmadan 

önce fermuarın kapalı olduğundan emin olmaya, hayatın küçük ayrıntılarından öncelik taşıyan 

önemli işlerine kadar pek çok şeyi idare eder. Bu yüzden, dikkat eksikliğinin veya yetersiz 

beyin liderliğinin geniş çaplı, talihsiz, utanç verici ve can sıkıcı etkileri olabilir. Eğer 

ebeveynler yakından gözlem yaparlarsa çocuklarının dikkatini ne zaman yoğunlaştırıp, ne 
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zaman kaybettiğini, çok fazla şeyi delice bir hızla veya fazla düşünmeden yaptığını fark 

edebilirler. (Levıne, 2002)  

Ünlü davranış bilimcisi Russell Barkley Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu-

DEHB’i şu şekilde tanımlamıştır: “DEHB bebeklikte ya da 5 yaştan önce başlayan kronik 

yaşa uygun dikkat süresinde ve kurallara uygun davranışta görülen gelişimsel bir 

bozukluktur.” En temel göstergesi ise çocuğun dikkat süresinin yaşının ve zekâsının 

gerektirdiğinden daha kısa olmasıdır. (Yorgancı, 2006) 

Bu bozukluklar, küçük çocuklarda sık sık başına buyruk davranma ya da yaşının 

getirdiği bir yetersizlik olarak yorumlanmaktadır. Çoğunlukla rahatsızlık okul çağında 

belirginleşmektedir ve öğretmeni, çocuğun yarattığı sorunlar karşısında zor durumda 

bırakmaktadır. Aileler ise her yere özür dilemekten, konuşmaya çalışmaktan ve çocuğun 

arkasında koşuşturmaktan artık iyice yorulmuş ve bu döneme gelindiğinde çocuklarının 

sıkıntı ve ihtiyaçlarını fark edemez hale getirmiştir. Fizyolojik bozukluklar ve kişiler 

arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlar, tüm ilgililerin dikkatini çekmiştir. Ancak dikkat çeken 

bu davranışları, kimse bir rahatsızlık olarak yorumlamamaktadır. Daha çok, “bir şeyler 

yapmak konusunda isteksizlik”, saygısızlık, kötü niyetli bakış açısı, “her şeyin merkezi olma 

isteği” ya da disiplinsizlik olarak yorumlanmaktadır. Çocuk, rahatsız edici, olgunlaşmamış ve 

uyumsuz olarak görülmektedir. Ortalamanın üstünde ya da iyi bir zekâya sahip olmalarına 

rağmen, sınırlı öğrenme kabiliyeti, grup çalışmalarındaki yetenek eksiklikleri ve çoğunlukla 

motorsal sistemindeki yavaş gelişimi nedeniyle tipik “ başarısız öğrenci” damgası 

vurulmaktadır. (Fıscher ve Tıetze, 2001) 

Dikkat sorunu olan çocuklar dikkatlerini belirli bir konuya yöneltemezler. Okumak, 

birisini dinlemek, oyun oynamak gibi faaliyetlerde dikkatlerini toplayamazlar. Kısa süre 

toplasalar bile, herhangi bir sesten, hareketten, kokudan ya da akıllarına başka bir konu 

geldiğinde, dikkatleri çabuk dağılır. Dikkat eksikliği çeşitli alanlarda kendini gösterir. Çocuk 

dikkatini vermesi gereken uyarıcıyı tümüyle görmezden gelir ya da esas uyarıcı yerine onun 

bir ayrıntısına dikkatini yoğunlaştırır. Buna karşılık çocuklar çok ilgi duydukları konularda 

dikkatlerini toplayıp, ilgilerini o faaliyete yoğunlaştırabilirler (Yaycı, 2007) 

 Dikkat problemi olan çocukların büyük fikirlerde başarılı oldukları, fakat küçük, ama 

önemli ayrıntılarda sıkıntı çektikleri yaygın olarak görülür. Örneğin; yazı yazma, dikkat 

problemi olan çocuklar için görünüşte aşılmaz bir tehdittir, çünkü düşüncelerini kağıda 

dökmek için gerekli olan orkestrayı yönetmek güçlü dikkat kontrolü gerektirir. Yavaşlamalı, 

plan yapmalı, düşünceleri organize etmeli, hızını saptamalı, kağıda döktüklerini izlemeli ve 

her türlü küçük ayrıntıya ( noktalama, imla, büyük harf ve dil bilgisi kullanımı) bir anda 
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dikkat etmek gerekir. Bu talepler dikkat kontrolü zayıf olanlar için zor olabilir. Yazı yazmak 

bir çocuğun zihninin idare edebileceği en büyük orkestralardan biridir. (Levıne, 2002) 

Bu çocuklar dürtüsel, sırasını beklemeyen, sabırsız, aşırı hareketli ve dikkatsiz 

çocuklardır. Bugün maalesef bireylerde erken çocukluk döneminden itibaren görülmeye 

başlayan DEHB’nin tanısını kesinleştirecek bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle DEHB’nin 

tanısının konulması çok yönlü değerlendirmeyi ve farklı bilgi kaynaklarının iş birliğini 

gerektirmektedir. Zekaları normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dikkatleri çok 

kısa süreli olduğu için öğrenme problemleri yaşamaktadırlar. (Doğru ve Saltalı, 2011) 

Çocuklar,  en az altı ay süreyle, sosyal veya akademik işlevlerini yerine getirmelerini 

bozan dikkatsizlik,  hiperaktivite veya dürtüsellik gösterirlerse,  AD/HD teşhisini garanti 

ederler (APA, 2000). 

Geçmiş on yılda yapılan görüntüleme çalışmaları, AD/HD’li hastalarda hangi beyin 

bölgelerinin kötü işlev yapabileceğini ve böylece durumun semptomlarını açıklayabileceğini 

göstermiştir. Ulusal Zihin Sağlığı Kurumlarında  (NMH) yapılan bir çalışma,  sağ alın 

korteksi  (beyincik kısmı)   ve toplu olarak bazal ganglia olarak bilinen en azından iki sinir 

hücresi demetinin ADHD’li çocuklarda anlamlı derecede daha küçük olduğunu bulmuştur.   

Beynin bu alanları dikkat düzenlenmesiyle bağlantılıymış gibi görünmektedir (U.S. 

Department of Education,2006).   

 Dikkat bozukluğuna başka türde bir işlev bozukluğunun eşlik etmediği bir öğrenci ile 

çok nadir karşılaşılır. Zayıf dikkat kontrolü neredeyse her zaman küçük bir işlev bozukluğu 

grubunun bir üyesidir. Bu nedenle, bir ebeveyn ne zaman dikkat kontrolü ile ilgili bir sorun 

fark etse her zaman, “başka nesi var? Diye sormalıdır. Bir çocuk dikkat boşluklarına ek olarak 

dilde yetersizlik veya dikkat artı bellek ve ya dikkat artı dil artı sosyal düşünme sorunları 

yaşayabilir. Birisine yardım ederken diğer konular atlanır ve yalnızca dikkat problemi ile 

uğraşılırsa çok az ilerleme kaydedilir. Örneğin, dikkat yetersizliği için çocuklara ilaç 

verilirken dil ve ya sıralama veya sosyal düşünme problemi ihmal edilmemelidir (Levıne, 

2002).  

Dikkat toplamanın çocuğun akademik hayatında çok önemli yeri vardır. Yukarıda 

belirtilen özelliklerin bilinmesi bu yaş grubunda ki çocukların değerlendirilmesinde 

öğretmene ve ebeveynlere kolaylık sağlamaktadır. 
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2.2. DİL GEL İŞİMİ: 

  

2.2.1. TANIM 

 

İnsana özgü en güçlü iletişim aracı olan dil, çeşitli düşüncelerin geliştirilmesinde, 

duyguların paylaşımında, tutumların, inançların, değer yargılarının anlatılmasında ve 

öğrenmede; görüp algılanan, yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin, kültür birikiminin 

aktarılmasında; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi işlevlerin 

gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. 

Dil gelişimindeki farklılaşma insanı diğer canlılardan ayrı kılmaktadır. Dil gelişimi 

insana özgüdür. Dil ait olduğu kültüre özgü kavram ve imgeleri anlamlı söz dizilişleri ile 

yansıtan sembollerden oluşmaktadır. Bu bağlamda dil, bir kültürel kalıtın yeni kuşaklara 

aktarılması kadar, sosyal yaşamın sürekliğinin sağlanması içinde gereklidir. Her toplumun 

kendine özgü bir dili vardır ve her dil  insanların birbirleriyle  iletişim kurması için 

vazgeçilmez nitelikler taşımaktadır (Aydın, 2000). 

Dil, bilgi iletmek için, sınırsız birleşimi olan istemli sembollerin kullanıldığı karmaşık 

bir iletişim sistemidir. Dil, duygusal ve sosyal iletişimin en önemli birimlerinden biridir. Bir 

anda akla gelemeyecek kadar çok yönlü, farklı-farklı nitelikleri olan, bugün bile tam olarak 

çözülememiş bir varlıktır. Dil, insan ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek, bilim, sanat, 

teknik, kültür gibi bütün alanlarla ilgisi bulunan, aynı zamanda onları oluşturan bir kurumdur. 

( Aksan, 1998). 

Dil düşünceleri, sesleri, yazı sembollerini ya da jestleri kullanarak hem sözel hem de 

sözel olmayan tekniklerle karşıdaki kişi ile anlamlı iletişim kurabilmede kullanılmaktadır. 

(Güven ve Bal, 2000). 

Yavuzer (1997)’e göre dil, çocuğu egosundan uzaklaştırıp, onun sosyal bir kişi 

olmasını sağlayan, kendisini kontrol ve takip ettirebilen, düşüncelerini, duygularını ve 

davranışlarını yavaş yavaş öğretebilen ve kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir 

davranıştır 

Dil, çocukların kendilerini ifade etme, sosyal ve kültürel değerlerini kazanma, sosyal 

iletişim ihtiyaçlarını gidermede işlevsel bir göreve sahiptir. Çocuk dili kullanarak çevrenin 

yapısını keşfetmekte ve kendini ifade edebilmektedir. Ayrıca dil, çocuğun bilişsel gelişiminde 

ve kavrama yeteneğinin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Dil, düşüncenin alanını ve 
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hızını artırmaktadır. Düşüncelerin hızlı bir şekilde ifade edilmesinde dil uygun bir araçtır. 

(Bekir, 2004) 

Diğer taraftan, dil gelişimini tamamen biyolojik donanım olarak açıklamak 

imkânsızdır. Dil, hem donanım, hem de kazanım ile ilgili bir alandır. Dil, belli evreler veya 

zamanla kazanılan kurallar bütünüdür. Çocuk, çevreyle iletişim sonucu ister bilişsel süreçler, 

ister taklit, isterse model alma gibi yollarla dil kazanımını elde eder.  

Okulöncesi eğitimin en önemli amacı en iyi şekilde çocuğun konuşulanı anlayabilmesi 

ve konuşabilmesini sağlamaktır. Çocuk seslere alışmada, sesleri kelimelere çevirmede, 

kelimelerin anlamını kavramada ve kelimeleri, düşünceleri ifade edebilmede, kullanmada 

beceri kazanmalıdır (Tulu, 2009) 

 

2.2.2. DİL KAZANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Dilin kazanımı ile ilgili görüşler birbirinden farklı olsalar da, temelde görüşlerden bir 

kısmı kalıtımın önemini vurgulamakta, ya da çevresel etkenlerin etkinliğinden söz etmektedir. 

Dil kazanımı konusundaki görüşlere ait teoriler şunlardır: 

1. Psikolinguistik Görüş (Chomsky 1957) 

2. Davranışçı Görüş (Skinner 1957) 

3. Anlamsal-Bilişsel Görüş (Bloom 1970, Nelson 1973) 

4. Etkileşimci Görüş (Bloom, Lahey 1978) 

5. Sosyolinguistik Görüş (Morris 1938, Bruner 1974)   

 

 2.2.2.1. Psikolinguistik Görüş 

Psikolinguistik görüsü destekleyen Chomsky, dilbilim ve dil kazanımında çağdaş 

çalışmalara yeni bir yön vermiştir. Chomsky’e göre doğuştan gelen, genetik dil kazanma 

mekanizması, çocukların yeni bir dil öğrenmelerinde onları yetenekli kılmaktadır. Chomsky 

zihin yapılarının bütünü içinde bir bilesen olan dil yetisinin, sorun çözmede ve kavram 

oluşturmada önemli bir işlev yüklendiğini, diğer bir deyişle, dil yetisinin beyindeki yetilerden 

yalnızca biri olduğunu söylemektedir. (Bekir,2004) 



20 
 

Chomsky çevrenin önemli olduğunu kabul eden kuramcılara karşı olduğu halde 

Piaget’den de ayrıldığı yönler vardır. Bununla birlikte hem Chomsky hemde Piaget çocuğun 

baskın olarak çevre tarafından biçimlendirilemeyeceğini ve zihinsel yapının kendiliğinden 

gelişeceğini savunur. Chomsky dilin gelişiminde genlerin büyük rolü olduğuna inanırken, 

Piaget gelişimde genlerin kontrolünün baskın etkisine daha az önem vermektedir. Chomsky’e 

göre çocuklar karışık gramatik kurallarını neredeyse kendi başlarına öğrenmektedirler. 

Gerekli olan tek şey çocuğun konuşulanları duymasıdır daha sonra denemeler yapmaya 

başlayacaktır. Bu nedenden dolayı Chomsky özel bir eğitim programı belirtmemiştir.  

Chomsky’nin genetik etmenlerin üzerinde bu yoğunlukta durması araştırmacıları 

yönlendirerek, dikkatlerin dil öğreniminde nörolojik bazlı, belli bir periyodun olup olmadığı 

konusunda araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Araştırmalarla, beyinin belli bir gelişim 

evresinden sonra dil gelişiminin eskisi kadar spontan olamayacağı ortaya konmuştur. 

Montessorry’nin de önceden belirttiği gibi dil konusu özel çalışma gerektiren bir alandır ve 

Chomsky de bu alanda ki çalışmalarıyla dil kazanımı ile ilişkili kuralların ortaya konmasında 

büyük yol kat eden önder araştırmacılar arasında yer almıştır. (Ataman, 2004) 

 

2.2.2.2. Davranışçı Görüş 

Davranışçılık, öznelliği ya da sadece iç gözlem bulgularına dayanmanın bırakılıp 

davranışı bütünüyle nesnel bir bakış açısıyla betimlemeyi amaç edinen bir ekoldür. 

Davranışçılar olarak bilinen araştırmacılar, dil yapılarını oluşturan yapılara ve içsel 

mekanizmaya, gözlenebilir ve ölçülebilir olmadıkları için önem vermemiştir. Dolayısıyla 

Davranışçılar, sadece dil performansının gözlenebilen kısmı ile ilgili çalışmalar yapmış ve dili 

bu açıdan ele almıştır (Can, 2009).   

Bu kurama göre öğrenme şartlanma yoluyla gerçekleşmektedir. Örneğin, çocuğun 

çıkardığı sesler ya da anneyi taklit ederek çıkardığı sözcükler tekrarlandığı zaman çocuk 

şartlanma yoluyla öğrenecektir. Bu kuram ile dil kazanımını açıklamak hiçbir şekilde yeterli 

olmamaktadır. Bu kuramın biraz daha gelimsisi ise edimsel koşullandırmadır (Pekistireçlerle 

öğrenme).  

Davranışçılar kalıtımsal özellikleri tamamen reddetmeseler de biyolojik özellikleri ya 

da düşünce gelişimini ilgi alanlarına almamışlardır. Davranışçı görüş ile Chomsky’nin görüsü 

arasındaki en önemli farklılık Chomsky’nin dili oldukça kaynaşık kurallar dizgesi olarak 

sunması ve dili kullanan kişinin bu kuralları içselleştirdiğini ifade etmesidir. Davranışçıların 

amacı, çocuğun davranışlarındaki değişimi izleyerek ya da çocuğun çevresindeki 
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gözlemlenebilir durumları açıklayarak bir öğrenme kuramı geliştirmektir. Davranışçılık, 

çocuk ile onu çevreleyen dilsel topluluğun (linguistics community) etkileşiminde 

gözlemlenebilir olguların varlığını vurgulamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, çocuğun, çevre 

tarafından edilgen bir biçimde kontrol edildiği görülmektedir. Bu saptama, ilk dönem 

çalışmaları olarak adlandırılan günlük çalışmalarında kabul edilen görüsün karşısında yer 

almaktadır. Davranışçılar, çocuğun yeterliliklerinin (zekâ, vb.) ve doğuştan getirdiği içsel 

yapısının ölçülemeyeceğini belirtmekte ve bireysel farklılaşmayı vurgulamaktadırlar (Bekir, 

2004). 

 

2.2.2.3. Anlamsal-Bilişsel Görüş  

Temelde bir etkileşimci olan Piaget’e göre “bilişsel yapılar” doğumla başlayarak 

çocuklukta çevre ile etkileşimle oluşurlar. Davranışçıların belirttiği gibi çocuğu yalnızca çevre 

şekillendirmez. Çevre ile bir alış-veriş, etkileşim söz konusudur. Çok küçük çocuklar bile 

dünya ile bas edebilmeye ilişkin bilgilere sahiptirler. Bu bilgiyi, duydukları konuşmaları 

analiz etmek için kullanmaktadırlar. Ancak bu kalıtsal özellik Chomsky’nin dediği gibi 

çocukta doğuştan var olan dilbilgisel yapılar gibi beyine aktarılmamıştır. Piaget’in 

vurgulamak istediği insanda ayni şekilde öğrenmeyi olanaklı kılan bir zihinsel gücün 

olduğudur. Evren herkese göre aynidir. Bilişsel yapılar da, bebeklikten ergenlik dönemine 

kadar aşama-aşama evreler halinde gelişmektedir. Piaget’nin çıkış noktası düşüncedir. 

Çocuğun duyu hareket yoluyla düşünceleri gelişmekte, gelişen bu düşünceler konuşmalara 

yansımaktadır (Mangır ve Erkan, 1987).  

Vygotsky "Düşünce ve Dil" adlı çalışmasında, Piaget’in çocuk diline yaklaşımının 

nasıl olması gerektiği doğrultusundaki görüsüne yer vermiştir. Piaget, yetişkinlerle 

karşılaştırıldığında, çocuğun akil yürütmesinde görülen eksiklikleri alt alta sıralamak yerine, 

çocuk düşüncesinin ayırt edici özgül nitelikleri üstünde, çocukta eksik olandan çok, çocukta 

var olan şeyler üstünde yoğunlaşmıştır. Piaget’in özel bir dil gelişim modeli olmamasına 

karşın, bazı bilişsel dil araştırmacıları Piaget’in kuramından yola çıkmıştır. Temel ilgi 

alanları, duyu hareket döneminden bir iki kelimeyi bir araya getirerek konuşmaya başlayan 

işlem-öncesi dönem çocuğuna geçişi incelemektir. Araştırmalardaki genel strateji, bazı 

zihinsel işlemlerin, ilgili dil formlarının gelişiminden önce gelişip gelişmediğini öğrenmeye 

çalışmaktır. Örneğin bazı bulgular bebeklerin “hepsi gitti” demeyi öğrenmeden önce, nesne 

sürekliliği kavramını kazandıklarını göstermektedir. Diğer bir bilişsel görüş çocukların erken 

bilişsel kavramları, duydukları dilin kurallarını keşfetmek için kullandıkları seklindedir. 
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Anlamsal-Bilişsel görüş çocuğun konuşmayı anlam temelinde ya da anlambilimsel açıdan 

analiz ettiğini, yani; kavramlar, nesneler, hareketler ve olaylar arasındaki ilişkileri ortaya 

koyduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre; çocukların çok erken, belki de doğuştan 

uygulayan (hareketi yapan kişi), hareket (bir kişi ya da nesneye yapılan bir şey), 

uygulanan(üzerinde hareket yapılan kişi) ve başkaları gibi kavramlar hakkında bilgileri vardır. 

Çocuk bir konuşma duyduğunda hemen bunu, bu kavramlarla analiz etmektedir. “Kim kime 

ne yaptı?” sorusu sorulduğunda çocuk uygulayanın tümcenin her zaman basında olduğunu 

söyleyebilir. Çocuk bu kuralları, daha sonra kendi konuşmasına aktaracaktır (Ergin, 2012).  

 

2.2.2.4. Etkileşimci Görüş  

Dil ediniminin toplumsal bir süreç olduğu görüşüne dayanan bu kuram dilin temel 

işlevinin iletişim oluğunu savunmaktadır. Kurama göre çocuğun dil gelişimi bir taraftan 

anlamsal gelişime bağlıyken diğer taraftan toplumsal etkileşime bağlıdır. Kuramın 

öncülerinde Vygotsky, toplumsal etkileşimi, gelişimin vazgeçilmez koşullarından biri olarak 

görmektedir. Ona göre gelişim, çevreyle ve çevredeki daha gelişmiş insanlarla etkileşimin 

ürünüdür. Etkileşim, dil aracılığıyla gerçekleşmektedir (Can, 2009).  

Bloom ve Lahey gerek normal dil kazanımı gerekse de dil ve iletişim engellerinin her 

şeyden önce dil ve iletişim olgusu içerisinde ele alınması gerektiğini vurgulamışlar ve bir 

iletişim aracı olan dilin biçim ve içerik unsurlarının birbirinden ayrılamayacağını dile 

getirmişlerdir. Ayrıca dilin kullanımının sosyal bir eylem olduğu bu nedenle de sosyal 

etkileşimin önemine değinerek dilin biçim ve içeriğinin daima dilin kullanımıyla da 

kaynaştığını belirtmişlerdir. Wells, etkileşim aracılığıyla dil gelişimi üzerinde durmuş, 

karşılıklı konuşma ya da diyaloglarda cümlelerin taşıdıkları anlamı vurgulamıştır. Wells ayni 

zamanda eğitim ile de ilgilenmiş okulöncesi ve ilkokul çağlarındaki çocuklarda dilsel 

stratejilerin gelişimi ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmıştır (Mangır ve Erkan, 1987).  

Çocukta dil gelişimine yardımcı olmak için yetiksinler kendi konuşmalarını 

düzelterek, çocukların gelişim dönemlerini etkilemelidirler. Bebek, vermek istediği mesajın 

önemli kısmına dikkat çekmek ve mesajı kolaylaştırmak için konuşur. Bunun için de basit 

sözcükler, kısa cümleler kullanır ve ses tonunu değiştirir. Dilin gelişimini ve iletişimi 

kolaylaştıran bu değişiklikler, dile ait yapının seklini oluşturmaktadır (Bekir.2004). 
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2.2.2.5. Sosyolinguistik Görüş 

 

Bu görüş Morris (1938) tarafından ortaya konmuştur. Morris dilde üç boyut olduğunu 

belirtmiştir. Bunlar; sözdizimi, anlambilimi ve kullanım bilgisidir. Bu üç boyutun birbirleriyle 

ili şkisi kabul edilmekle birlikte, Dore (1979) ve bazı araştırmacılar dilin niteliğini ve dil 

gelişimini açıklamada kavramsal, dilsel ve kullanım bilgisini birbirinden ayırmanın önemi 

üzerinde durmuşlardır (Bekir,2004). 

Dil kazanımında sosyal bağlamın önemini vurgulayan bilişsel kuramcılar Amerika’da 

bilişsel psikolojiye yeni bir yön vermişlerdir. Keşfetme yoluyla öğrenme ve etkileşimin 

özellikle de anne-bebek iletişiminin çeşitli yönlerini ele alarak sosyal bağlamın önemini 

vurgulamışlardır. Bebeği çevreleyen tipik toplumsal çevrenin, dil öğrenmeye uygun birçok 

ortam sağladığı belirtilmiştir. Bu olanaklar Dil Destek Sistemi (Language Support System, 

LASS) olarak adlandırılmaktadır. Dil Destek Sisteminin işlevi, konuşma verileri ile çocuğun 

anlam, gramer kuralları gibi özellikleri kazanmasına yardımcı olmaktır. Dil Destek Sisteminin 

en önemli parçası “format”tır. Formatlar, yapılanmış toplumsal ilişkiler ya da bebek ile ailesi 

arasında yer alan yerleşik davranış biçimleridir. Bilinen formatlar daha çok anne ve çocuğun 

birlikte kitaplara bakması, beden parçaları oyunları oynaması (burnun nerede, ağzın nerede 

gibi) ya da hareket oyunları (ci-eee ya da saklambaç gibi), birlikte şarkı söyleme olarak 

sıralanmaktadır. Format, çocuğun temel dil elemanlarını öğrenmesini sağlar. Bu bütünü ile 

sinirli bir kapsam içinde olur. Çoğunlukla bebek, hareketlere karşılık gelen sözcükleri 

ezberlemektedir. Gelişimsel olarak çocuk büyüdükçe, aile formata daha fazla eleman ekler ve 

karmaşıklaştırır. Böylece çocuk da formatını değiştirir. Bu yolla dil becerileri eklenerek 

öğrenilir. Daha önce kazanılan tepkiler yeni yollara uygulanırlar. Bu formatların ilişkisi içinde 

aile, dil kazanımı için kolaylaştırıcı ilişkiler hazırlar, dili basitleştirir, tekrarlar kullanır, 

çocuğun yarım ya da yanlış tümcelerini düzeltir. Bilişsel kuramcılardan olan Bruner’in 

görüşleri Chomsky ve Piaget ile paralellik göstermektedir. Bruner dil ve bilisin farklı, 

birbirinden bağımsız geliştiğini kabul etmiş, dilin doğuştan gelen bir özellik olduğunu 

söylemiştir. Ancak bunları gruplarken sosyal bağlamın kültürel farklılıklarını, çevresel 

faktörlerin ve kişinin beraberinde getirdiği bireysel farklılıkları da göz önüne almıştır (Ergin, 

2012).  
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2.2.3. ÇOCUKTA D İL GEL İŞİMİNİ ETK İLEYEN FAKTÖRLER 

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar göstermiştir ki, çocuğun dil gelişimini 

etkileyen pek çok faktör vardır. Ancak bunlar etkilerine, ortaya çıkış durumlarına ve çocuğun 

yaşına göre dil gelişimini farklı derecelerde etkilemektedirler. Bu faktörler şunlardır: 

2.3.1.Kalıtım ve Çevre 

Yeni doğan bir çocuk kuskusuz anne babasından aldığı kalıtımsal özelliklerle belirli 

bir potansiyele sahiptir. Bunun yanında dış uyarımlara da son derece açık bir canlıdır. Daha 

ilk günlerden aldığı uyarımlar ondaki bu potansiyel özelliklerin olumlu yönde gelişmesine 

yardımcı olabildikleri gibi olumsuz bir gelişmeye de neden olabilir (Ergin, 2012).  

Çocuk kalıtımsal birçok donanımla doğar. Bu özelliklerin her ne kadar geliştirilip 

geliştirilemeyeceği ise çevrenin özelliklerine bağlıdır. Kalıtımsal ve çevresel özellikler 

etkileşim halindedir. Çevre uyaranlardan yoksun ortamlarda yetişen çocukların dil 

düzeylerinin yetersiz olusu, çevrenin dil gelişimi üzerindeki önemini ortaya koymuştur. 

Yalnız basına kalıtım belirleyicilikten uzaktır. Çocuğun genetik süreçleri ne olursa olsun 

uygun olmayan bir çevre gelişimi geciktirmekte, hatta engellemektedir. Fakat benzer çevre 

şartları altında aynı gelişim sonuçlan ortaya çıkmaz. Bu da kalıtımın önemini göstermektedir. 

Dil gelişiminde de çevre kalıtımdan bağımsız değildir. Çocuğun doğuştan getirdiği ve sınırı 

belli olan bir zekâ kapasitesi vardır. Bu kapasite çevre şartlarına göre üst sınıra ulaşabilir, 

engellenebilir ya da gecikebilir. Zihinsel gelişim ile dil gelişimi arasında paralel bir ilişki 

vardır. Çevre şartlarının zihinsel gelişime katkı sağlaması dil gelişimini olumlu yönde 

etkilerken, dildeki gelişmede zihinsel gelişimi sağlamaktadır (Temiz, 2002) 

Condon WS, Sander LW( 1974) ‘nin iki yüz ikizle yapılan bir izlem çalışmasında 

bebekler 14. aylarında laboratuvar ve ev ortamında mizaç, duygulanım, bilişsel durum ve dil 

yönünden değerlendirilmiştir. Mizaç, empati ve negatif duygulanım için belirgin genetik etki 

olduğu ifade edilmiştir. Genetiğin; mekânsal hafıza, sınıflandırma ve kelime anlayışı 

bakımından anlamlı olduğu söylenirken mizaç ve negatif duygulanım için etkin olmayan ortak 

çevrenin dil ve pozitif duygulanım üstünde etkisi olduğu vurgulanmıştır (Tulu,2009). 

 

2.3.2.Zekâ 

Zekâ, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak tepki verme, öğrenme, anlama ve yeni 

durumlarla basa çıkabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Yavuzer (2002), iki yasına kadar 
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çocuğun çıkardığı seslerle zekâsının ilişkisi bulunmamasına rağmen iki yasından sonra dil 

gelişimi ile zekâ arasında sıkı bir ilişki olduğu görüsü önem kazanmaktadır. Erken konuşan 

çocuklar genellikle zekâ açısından normal ya da normalin üstünde çocuklar olmaktadırlar. Dil 

zekâya bağlı olarak gelişmektedir. 

Gitmez (1989)’e göre, çocuğun ilk dönemlerinde dil gelişimi diğer gelişimlerle iç içe 

ili şkiler içinde gelişir. Dil, zihinsel gelişmenin hem göstergesi, hem de onu anlamanın 

aracıdır. Bu yüzden de, zekâ testleri, ancak çocuk dili öğrendikten sonra geçerli sonuçlar 

verebilir, zihinsel işlevler anlaşılabilir (Ergin, 2012).  

 

2.3.3.Fizyolojik ve Yapısal Bozukluklar 

 

Çocuğun normal dil gelişimi evrelerini geçirebilmesi için işitme duyusunun doğumdan 

itibaren ve sonradan sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sinir sisteminin 

gelişmesinin normal olması ve herhangi bir organik bozukluğun bulunmaması da dil 

kazanımında önemlidir. (Bekir, 2004).  

Şiddetli ve uzun süreli hastalıklar çocuğun konuşmasını geciktirebilmektedir. Çocuk 

bu gibi durumlarda konuşmaya daha az teşvik edilmekte ve her ihtiyacını kendisi belirtmeden 

karşılanmaktadır. Ayrıca böyle bir dönemde çocuk konuşmaya daha az teşvik edilmektedir. 

Bu da dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir (Yavuzer,1998). 

 

2.3.4.Cinsiyet 

Dil gelişimi ile ilgili çalışmalarda kız çocuklarının erkek çocuklarından daha fazla 

kelime bilgisine sahip olduğu gösterilmiştir. Erkek çocukların cümleleri daha kısa ve daha çok 

yanlışlı, sözcük dağarcıkları ise daha kısırdır. McCartny’e göre ilk yıllarda cinsiyet farkı 

yoktur ve çocuklar annelerini örnek alarak hecelerler fakat Templin ve Winitz’in 

çalışmalarında cinsiyetler arasında bir farklılık görülmemiştir (Bekir, 2004). 

 

2.3.5.Aile İlişkileri 

Dil kazanımında ailede kullanılan dil ortamı önemli bir yer tutmaktadır. Yavuzer'e 

(1998) göre aile ilişkilerinden yoksun olarak bakım evlerinde büyüyen çocuklar, aile içinde 

büyüyen çocuklara oranla daha fazla ağlamakta, fakat daha az hecelemekledirler. Aile 
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bireyleri ile çocuk arasındaki sağlıklı ili şkiler dil gelişimini oldukça etkiler. Morgan ve Cole 

(1968) göre çocuğu ile beraber mırıldanan ve konuşan bir annenin çocuğu, bunları yapmayan 

bir annenin çocuğuna göre daha erken konuşmaya başlamaktadır. (Gürocak, 2007) 

Çocuğa serbest konuşma fırsatı verilmeli, düşünme ve anlatma yeteneğini geliştirmesi 

için zaman tanımalı, çocuğun söylediği yanlış sözcükler onu azarlayarak veya alaya alarak 

değil, sözcüğün doğrusunu söyleyerek düzeltilmelidir. Ayrıca çocuğun konuşmaya başladığı 

dönemlerde, yetişkinler aceleci olmamalı, çocuğu da bu konuda zorlamamalıdırlar. Çocuğun 

yaşıtları ile iletişim kurması sağlanmalı, sorduğu sorulara açık ve doğru yanıtlar verilmelidir 

(Bekir,2004).  

Trawick Smith (1994) çocukların dil gelişimlerinde yardım için en iyi yolun 

yetişkinlerin çocuklarıyla yaptıkları anlamlı konuşmalara bağlı olduğunu belirtir. (Gürocak, 

2007 ). 

Çocuklar özellikle kendilerine yöneltilmiş ve o an ilgilerini çeken nesne ya da olayları 

kapsayan konuşmalardan fayda sağlarlar. Dil gelişimi, ebeveynin çocuğuna konuşmasından 

çok, çocuğuyla konuştuğu ve ebeveyn ile çocuğun birbirlerine yanıt verebilecekleri bol 

miktarda fırsat yaratıldığında başarılı olur (Howe, 2001). 

        Özet olarak dil gelişimi zihinsel gelişme ve olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkar. 

Kullanılan sözcükler, kurulan cümle biçimleri, konuşma içerikleri zihinsel gelişimin düzeyi 

ile birlikte, anne babanın çocukla iletişim biçimi, geçirilen yaşantıların nitelikleri, bireyin 

özdeşim kurduğu grubun özellikleri gibi çevresel faktörlerden de etkilenir. Ayrıca dil gelişimi 

ile motor gelişim arasında paralellik vardır. İlk kelimelerle yardımsız oturma aynı zamana 

rastlar ( Erden ve Akman, 2001). 

 

 2.2.4.OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİLİN GELİŞİMİ: 

 

Dilin çocuklar tarafından nasıl öğrenildiği sorusu, uzunca bir zamandan beri 

psikologlarca araştırılmaktadır. Ancak bu konuda psikologlar arasında kesin bir görüş birliği 

yoktur. Bununla birlikte birçok kuramsal yaklaşım, genel olarak çocukların dil öğrenmeye 

hazır bir biyolojik kalıtla dünyaya geldikleri yönündeki görüşlere işaret etmektedir. Gerçekten 

de son derece karmaşık semboller dizisi olan dilin, çocuklarca kısa zamanda öğrenilmesi 

şaşırtıcı bir durumdur. Bu çerçevede yapılan araştırma ve gözlemler, normal bir bilişsel 
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yapıya sahip çocukların genellikle beş yaş dolayında, yetişkinler kadar etkili ve düzenli bir 

biçimde dili öğrendiğini doğrulamaktadır. (Aydın, 2000) 

Dil gelişimi, doğumla birlikte başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. 

Çocuklar yaşamlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler 

çıkarmaya ve içinde yaşadıkları toplumda konuşulan dilin temel yapısını kazanmaya 

başlamaktadırlar. Dil tüm kuralları ile birlikte, geçirilen yaşantılar sırasında doğal olarak 

öğrenilmektedir. Çocuklar dili modelleri dinleyerek, bu modelleri taklit ederek, geri-iletimi 

algılayarak, deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak öğrenmektedirler. Çocuklar dili 

kazanırken ilk modelleri anne babaları, diğer aile bireyleri, daha sonra sosyal çevrede ve okul 

ortamında, etkileşimde bulundukları diğer bireylerdir. Modeller kadar çocuklara sunulacak 

zenginleştirilmi ş dil çevreleri de onların dili kazanmalarında ve yaratıcı bir şekilde 

kullanmalarında, destekleyici etkenlerdir. Erken çocukluk döneminin en önemli etkileşim 

araçlarından biri olan dil tüm etkinlikler için gereklidir. Dil, akranlar arasındaki, çocuklar ve 

yetişkinler arasındaki ve yetişkinlerin kendi aralarındaki tüm etkileşimlerin en önemli iletişim 

aracıdır. (Güven ve Bal, 2000) 

Araştırmalar, çocuğun doğar doğmaz sese karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Örneğin yüksek seslere, bebeklerin ürküntü duydukları için ağlayarak, öte yandan sıcak ve 

sevecen seslere ise gülümseyerek karşılık verdikleri bilinmektedir. Bu durum, bebeğin 

doğuştan sesleri işitme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Şu halde işitme olgusu, 

dil gelişiminin belirleyici değişkenidir. (Aydın, 2000). 

Erken evrelerden sonra bebekler dili öğrenmelerine katkıda bulunacak bilgi ve 

beceriyi kazanmaya başlarlar. Aslında çocuklar ilk yılın sonuna kadar konuşmaya 

başlamazlar, ancak bundan önceki dönemde, dillerini oluşturmaya, aktif konuşmaya yardımcı 

olacak yetenekleri kazanmaya başlarlar (Howe, 2001). 

N.Chomsky 1960’lı yıllardaki çeşitli konuşma ve bildirilerinden oluşan kitabında, 

kendi kuramı doğrultusunda dille zihnin ilişkisi ve zihnin işleyişi konularına eğilmiştir. 

Chomsky, bu yapıtında dilin insan türüne özgü bir yetenek olduğuna değindikten sonra bir 

maymunun, problem çözme yetisi ve başka uyum davranışları gösterme bakımından zekâ 

düzeyi düşük, hastalıklı, budala insanlara bile hiç erişemeyeceğini vurguluyordu (Aksan, 

2003) 

Çocuk öncelikle düşünüp çevresindeki nesne ve olayları algılayıp, adlandırdıktan 

sonra dilini bilinçli kullanır. Bu anlamda da dil gelişimi aslında zihin gelişiminin bir parçası 

ve çocuğun doğuştan getirdiği bir yetenektir. Bilişsel ve dil gelişimi; düşünme, kavram 
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oluşturma, olaylar arasında ilişkiler kurma, problem çözme ve bilginin aktarılması 

konularında sürekli bir etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimin sonucunda çocuk; 

• İhtiyaç ve isteklerini karşılamak 

• Başkalarıyla ilişki kurmak 

• Kendisinin ve başkalarının davranışlarını yönlendirmek 

• Kendi varlığını ve özelliklerini ortaya koymak 

• Kendi dışındaki dünyayı tanımak, bilgi almak ve öğrenmek 

• Başkalarını bilgilendirmek ve fikirlerini açıklamak 

• Hayal kurmak, varsayımlar oluşturmak için dili kullanır. 

Çocuğun dil gelişimi diğer gelişim alanlarına göre daha hızlıdır. Çocuğun ağlama ile 

başlayan ilk sosyal etkileşim, çeşitli evrelerden geçer ve kısa bir sürede inanılmaz bir biçimde 

iletişimi artar. Çevresinde kullanılan dile hakim olur. Çocuk ağlama, agulama, cıvıldama tek 

sözcük telgraf konuşması, üç ve daha yukarı sözcükler anlam bilgisi, söz dizimsel, kullanım 

bilgisi evrelerinden geçerek dil gelişimini tamamlamaktadır.  Dil yeteneğinin gelişimi de 

diğer gelişim dönemlerinde olduğu gibi düzenli bir sıra izler. Çocuklar ilk sözcüklerini 12-18 

inci aylarda söylerler. 2 yaslarından sonra çocuk söz etkinliklerini arttırmaya baslar. 4 yasında 

çoğunluğu iyi düzenlenmiş cümlelerle bazen sürpriz sayılacak kadar karmaşık cümleler 

söyleyebilirler. Çocuğun dil gelişimi özellikle ilk 4 yıl içinde çok hızlıdır. Bu yastan sonra 

çevrenin etkisi ile gelişim evrelerini tamamlayarak düzenli bir konuşma alışkanlığı 

kazanmaktadır (Özdenk, 2007) 

Erken çocuklukta dil gelişim dönemleri şöyle özetlenebilir; 

İki üç yaş dönemi dil bilgisi yeteneğinin ve sözcük dağarcığının en hızlı olduğu 

dönemdir. Üç dört yaşlar arasında çocukların çoğu kendi anadillerinin temel yapılarını 

öğrenirler söz dizimi (syntax) yapısı yetişkine benzer. Bu dönemde geçmiş , şimdiki ve geniş 

zaman kullanımı görülür. Üç yaş çocuğu isimleri, fiilleri, sıfatları içeren üç ya da daha fazla 

sözcükten oluşan yönergeleri anlarlar ve kısa basit cümleler kurarlar. Zamirler ise göreceli 

olarak daha geç görülür. İki buçuk yaşında ki çocuklar “ben,sen” zamirlerini anlamaya 

başlarlar. Üç yaş civarında ise sürekli olarak bu zamirleri kullanırlar. Dilin temel yapıları 

olan; edatları, sıfatlar, zamirler, yer-zaman-durum bildiren zarfları, soru, olumsuzluk 



29 
 

yapılarını ve çekim eklerini basit düzeyde de olsa kullanmaya başlarlar. Üç dört yaş çocukları 

söz diziminde özne-nesne-yüklem arasındaki fonksiyonel ilişkiyi anlar ve ifadelerinde 

kullanırlar. Geçmiş, şimdiki ve geniş zaman eklerini kullanmaya başlayan bu dönem çocukları 

hayali oyunlarında da dili oldukça fazla kullanırlar. Beş altı yaş çocuklarının dili kullanma 

yeteneği yetişkine benzer ve ifadelerinde çekim ekleri ve kişi zamirlerinin çekimini düzgün 

bir şekilde yaparlar (Ataman, 2004). 

 2.2.4.1.Çocuklar kendi toplumlarında konuşulan dili öğrenirken aşağıdaki 

dönemlerden geçmektedirler: 

• Bebek doğumdan sonraki birinci ayda ağlama, öksürme, hapşırma gibi doğal sesler 

çıkarır. Birinci ayın sonuna doğru bebeğin ağlamaları çeşitli rahatsızlıklara göre 

farklılaşmaya başlar.  

• İkinci ve üçüncü ayları içeren dönemde bebekte gülme, haz aldığı durumlarda 

gığıldama gözlenir. Bu aylarda bebek “ k” “g” gibi ünsüz ( arka) ses birimlerini 

çıkartır ve “a”, “e”, “o” gibi ünlü ses birimlerini uzatır. 

• Dört altı aylar arasında bebeğin yaptığı seslendirmelerde kullandığı ünlü ve ünsüz ses 

birimlerinin sayısında artış gözlenir. Özellikle de “b”, “p”, “m” gibi iki dudak arası 

ünsüzlerini çıkarmaya başlar. ( mırıldanma). Altıncı ayın sonuna doğru ünsüz ve ünlü 

ses birimlerini birleştirmeye başlar ( ba, da, ma, vb.) 

• Yedi- on iki aylar arasında, önce hece tekrarları gözlenir ( ma, ma, ma). daha sonra 

bebek, yetişkin konuşmasına benzeyen ancak anlaşılamayan uzun diziler meydana 

getirir ( jargon). On birinci aydan itibaren ses-sözcük dönemi başlar. Bebek 

anlaşılamayan ses dizileri arasına tek heceli sözcükler yerleştirmeye başlar. Bu ses-

sözcük denemeleri arasında bebeğin ilk anlamlı sözcüğü kullanmaya başladığı 

gözlenir. Anlamlı sözcük sayısı arttıkça ses-sözcük denemeleri azalarak devam eder.  

• On iki- on sekiz aylar arasında bebek sözcükleri amaçlı olarak kullanır. 3-50 

sözcükten oluşan sözcük dağarcığı vardır. Nesneleri ve vücut kısımlarını gösterir.  

• On sekiz- yirmi dört aylar arasındaki bebek basit yönergelere tepki verir, nesneleri ve 

resimleri isimlendirir. Üç vücut kısmını isimlendirir. Sözcük dağarcığı 50-75 

sözcükten oluşur.  

• Yirmi dört-otuz aylar arasında ki bebeğin benmerkezci konuşması vardır. Kendini ismi 

ile ifade eder. Sözcük dağarcığındaki sözcük sayısı artmıştır. 2-3 sözcüklü sözel 

ifadeler kullanır.  
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• Otuz- otuz altı aylar arasındaki bebek kendi hakkında konuşur. “ben”, “benim” 

ifadeleri kullanır, resimlerdeki hareketleri tanımlar, kullanım şekilleri ile nesneleri 

tanımlar, 250-500 sözcüklü sözcük dağarcığı vardır. 

• 3-4 yaşında basit şarkıları, tekerlemeleri hatırlar. 800- 1000 sözcüklü sözcük dağarcığı 

vardır. 3-4 sözcüklü sözel ifadeler kullanır, anlaşılır şekilde konuşur. Neden sorusunu 

sorar, çoğulları kullanır, yaşını göstermek için parmaklarını kullanır.  

• 4-5 yaşında 1500 sözcüklü sözcük dağarcığına sahiptir. Sıklıkla “nasıl”, “neden” 

sorularını sorar, yaşını ve cinsiyetini bilir, 6-8 sözcüklü karmaşık ifadeler kullanır, 

hikayeler anlatır.  

• 5-6 yaşında kullandığı uzun sözel ifadeler de, dil bilgisi kurallarını doğru kullanır. 

2000-2500 sözcüklü sözcük dağarcığı vardır. Deneyimlerini ve planlarını anlatırken 

geçmiş ve gelecek zamanı doğru kullanır. Çocuklar bireysel farklılıkları nedeni ile bu 

aşamalardaki becerileri birbirlerine göre daha erken veya daha geç kazanabilirler. 

(Güven ve Bal, 2000). 

Ebeveynler dilin çocukların gündelik hayatlarında çok yorucu bir iş olduğunu 

bilmelidirler. Dilin arkadaşlar, kardeşler, öğretmenler, evcil hayvanlar ve ebeveynlerle 

iletişimin aracı olduğu açıktır. Ayrıca, okuma, imla, matematik ve yazmanın vazgeçilmez bir 

bileşeni, belleğin yakın çalışma arkadaşıdır; olguları ve fikirleri sözcüklere aktarması 

(özellikle kendi sözcüklerine) çocukların bilgiyi zihinlerinde tutmalarına yardımcıdır. Dil 

önemli kavramların biçimlendiği ham maddedir. Dil çocuğun davranışı üzerinde bazı içsel 

kontrollerin oluşmasını bile sağlar; çatışmalar veya dayanılmaz istekler hakkında konuşmak, 

iç sesi kullanmak çocuğun aceleci olmasını ya da birden hucuma geçmesini engeller. Aynı 

zamanda aktif dil, çocuğun bir sınıf arkadaşıyla olumlu duygular taşıyan ve düşmanca 

olmayan bir tarzda iletişim kurmasına olanak vererek akran ilişkilerini kolaylaştırır. 

Sözcükleri çevik bir şekilde kullanamayan çocuklar dili becerikli bir şekilde kullanan akran 

guruplarının gerisinde kalırlar. Sözel düşünemeyenler sürekli taciz edilir, yanlış yorumlanır ve 

kötülenir. Dil kapasitelerini kısıtlayan nöro gelişimsel işlem bozuklukları olan çocuklar 

sınıftaki hıza ulaşmak için gerekli olan sözel araçlarda bazılarının ya da hepsinin yokluğunu 

hissederler. Toplumlar farkında olmadan donanımları yüzünden bu çocukları cezalandırır ve 

onlara karşı ayrımcılık yapar. (Levıne, 2002) 
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2.2.4.2.Sözcüklerdeki Sesler ( Ses Bilim): 

Sözcükler içindeki sesler dilin en küçük seviyesini oluşturur. Sözcükler çeşitli 

biçimlerde birbirine bağlanan fonem ( ses birimleri ) denen keyfi seslerden oluşur. Bir dil 

sesiyle hecesi arasında önemli bir farkın olduğuna dikkat etmek gerekir. Küçük çocukların dil 

ses sistemi konusunda rahat edebilmeleri ve fonemleri gerçekten oldukları şey olarak, yani 

sözcük inşa blokları olarak görmeye başlamaları için bol bol alıştırma yapmaları gerekir. 

(Levıne, 2002) 

Bloom ve Lahey dili biçim, içerik ve kullanım seklinde üç temel bilesene ayırmışlardır 

(Bayhan ve Artan,2004): 

1. Biçim; düşüncelerin karsı tarafın anlayacağı sekle dönüştürülmesini sağlayan koddur. Dilin 

dilbilgisi boyutunu oluşturur. İfadelerin biçimi seslere, sözcüklere veya cümlelere göre 

tanımlanabilir.  

2. İçerik; nesneler, olaylar ve bunlar arasındaki ilişkileri simgeleyen sözcükler ve cümlelere 

karşılık gelen anlam bilgisini içerir. Yani içerik kişinin evren hakkında ne bildiğinin dil 

bilimsel gösterimidir. 

3. Kullanım; dilin sosyal bağlamda iletişim amacına uygun olarak kullanımıdır 

Fonoloji (Ses Bilgisi); bir dildeki seslerin ve özelliklerinin tanımlanması, hangi 

seslerin bir araya gelebileceğini belirleyen kurallarla ilgilidir. Seslerin dağılımı ve kurallarını 

inceler. 

Morfoloji (Biçim Bilgisi); dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme şekilleri ve çekim 

özellikleriyle ilgilidir. Dilin anlam taşıyan en küçük birimi morfemdir.  

Sözdizimi (Sentaks); sözcüklerin cümleleri oluşturmak üzere nasıl bir araya 

getirilebileceği ile ilgili kurallar sistemidir. Bunlar sözcük sırası, cümle tipleri, sözcükler 

arasındaki ilişkiler gibi kurallardır. Söz dizimi kuralları her dilin yapısına göre farklılık 

göstermektedir. 

Anlambilim (Semantik); dilin anlamının çalışılmasıdır. Sözcükler veya sözcükler 

arasındaki ilişkiler bilgiyi veya mesajın anlamını verir. Bir dilin sözcük dağarcığı içeriğin 

göstergesidir. Sözcük dağarcığı anlam işlevli sözcükler ve dil bilgisel işlevli sözcükler olmak 

üzere eki genel kategoride incelenir. 
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Edimbilim (Pragmatik ); dilin iletişim için kullanımıdır. Yani sosyal etkileşim için dil 

kullanımı ile ilgili kuralları kapsar. Bu bilesen sıra ile konuşma, konuşmayı başlatma, 

konuşmayı aynı konuda devam ettirme ve bitirme, zaman, durum ve konuya uyun konuşma ve 

anlatım becerileri gibi konuları içermektedir.  

Çocuklarda dil gelişimi ile ilgili çalışmaların çoğu dizim bilgisi ( söz dizimi, syntax) 

ve anlam bilim (semantics) yönünden yapılmaktadır. Dizim bilgisi, cümlenin yapısını 

inceleyen bir dil bilim dalıdır. Sözcüklerin cümle içinde sıralanmaları, dillerin cümle 

yapılarını belirlenmesi, özne, tümleç ve yüklemin bir dildeki sıralanışı ve adların sıfatlarla bir 

araya geliş biçimleri konularıyla ilgilidir. Anlam bilim, dili anlam yönünden ele alan, dilin 

düşünce yanıyla, sesle düşünce arasındaki ilişkilerle ilgili bir dil bilim dalıdır.(Dönmez ve 

Diğerleri, 1981) 

 Fonemler arasındaki kolayca görülemeyen farkları ayırt edebilmeleri bakımından 

çocukların arasında belirgin farklar vardır. Bazıları için alış mükemmeldir. Sesler arasındaki 

farkları o kadar açık bir şekilde ayırt edebilirler ki, örneğin, “dut” ve “but” “kar (kazanç)” ve 

“kar (yağış biçimi )” gibi sözcükler arasında ayırım yapmada hiç zorlanmazlar. Bazıları için 

dil sesleri farkları belirsizdir, onların alışları parazit doludur. Ayırıcı olması gereken bazı 

sesler bazı zihinler tarafından aynıymış gibi algılanır. Sesleri ayırmada zorlanan çocukların 

fonolojik farkındalıklarının yetersiz olduğu söylenir. Bu çocuklar okuma, imla ve yazmada 

ciddi gecikme riskiyle karşı karşıyadırlar. Zihinsel yorgunluk yüzünden dikkat kontrollerinde 

de problem yaşamaya başlayabilirler.( Levıne, 2002) 

 Çocukların dili anlamlı kullanıp kullanmadıklarını ölçmek amacıyla bazı testler 

geliştirilmi ştir. Bu testler genellikle sözcük dağarcığı ve söz dizimine önem vermekte, ayrıca 

uygun bir standarda göre çocuğun dili kullanımını ölçebilmektedir. Ancak çocuğun dil 

gelişimin değerlendirilmesinde kullanılacak testlerin genel gelişim testleriyle birlikte 

uygulanması değerlendirme açısından daha sağlıklı olacaktır. Her ne kadar yapılandırılmış 

testler, çocukların dili kullanımlarını değerlendirmede etkili olsa da, testlerin sınırlı olduğu 

düşüncesiyle daha uzun süreli gözlem ve değerlendirmelere gereksinim olduğu 

düşünülmektedir. Çocuğun çevresinde yapılan gözlemler, ailesinden ve okulundan alınan 

bilgiler, çocuğun kendisini ifade edebilme ve çevresiyle iletişim kurabilme becerisiyle ilgili 

bilgi vermede önem kazanmaktadır. (Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

Çocuklar dil becerilerini en çok okuyarak, yazarak, dinleyerek ve yakınlık duydukları 

alanlarda konuşarak geliştirebilirler. (Levıne, 2002) 
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Aşağıda MEB program kitabında yer alan 36-72 aylık çocuklar için dil gelişim 

özellikleri verilmiştir: 

 

36-48 aylık çocukların dil gelişim özellikleri: 

• Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler. 

• Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. 

• Konuşmalarında sıfatları kullanır. 

• Konuşmalarında kişi zamirlerini kullan›r. 

• Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır. 

• Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır. 

• Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar. 

• İki olayı oluş sırasına göre anlatır. 

• Duygularını sözel olarak ifade eder. 

 

48-60 aylık çocukların dil gelişim özellikleri: 

• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir. 

• Birleşik cümleler kullanır. 

• Resimdeki saçmalıkları açıklar. 

• Zıt sözcükleri söyler. 

• Konuşmalarında bağlaç kullanır. 

• Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır. 

 

60-72 aylık çocukların dil gelişim özellikleri: 

• Günlük deneyimlerini anlatır. 

• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir. 

• Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır. 

• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır. 

• Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar. 

• Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir. 

• “Ne zaman, neden, nasıl?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar. 

• “Bana tersini söyle” yönergesine doğru yanıt verir. 

• Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır. 

• Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır. 

• Birleşik cümleler kullanır. 
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• Basit şakalar yapar. 

• Bazı soyut ifadeleri anlar. 

• Evinin ve / veya anne-babasının telefon numarasını söyler. (MEB) 

 

2.2.5.DİKKAT VE D İL EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? 

  

 Çocuklarda dil eğitimi, eğitimcilerin ve ailelerin üzerinde durdukları çok önemli bir 

konudur. Anne ve babalar dili daha iyi bir şekilde kullanmaları konusunda çocuklarını 

desteklemekte ve onlara örnek olmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında çocuğun yaşamında 

çok önemli yeri olan dikkat kavramı ise göz ardı edilmektedir. Eğitimciler, anne ve babalar 

tarafından dikkat, dil gelişimi kadar önemli görülmemekte ve üzerinde durulmamaktadır. 

Oysa ki dikkat, bütün öğrenmelerin temelini oluşturur. Çocuk, karşısında konuşan bir kişinin 

söylediği bütün kelimeleri değil, dikkat ettiklerini hafızasına alır ve ileriki yaşamında bu 

kelimeleri kullanmaya başlar. Bu açıdan bakıldığında dikkat ve dil eğitiminin birlikte 

verilmesi önem arz etmektedir.  

 

2.2.5.1.ÇOCUKLARDA DİKKAT E ĞİTİMİ:  

 

Organizma, her durumda uyaran grupları üzerinde farklı biçimlerde odaklanma 

eğilimindedir. Başlangıçta yoğunlaşılan uyaran grubu, süreç içinde organizma tarafından 

yeterince anlamlı ve amaca uygun bulunmazsa geri plana düşebilir. Dolayısıyla öğretim 

yaşantılarının dikkat çekici ve ilginç olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü öğretim 

yöntemindeki başarı, bir anlamda dikkat süreçlerinin amaç, içerik ve yöntem bağlamında 

konu üzerinde odaklanma düzeyine bağlıdır. Başka bir deyişle tek başına konunun, amacın 

içeriğin veya yöntemin ilginç olması yeterli değildir. Ayrıca benzer uyaranların sık 

tekrarlanması ya da sürekli aynı biçimde kullanılması da, dikkatte kaymalara neden olabilir. 

(Aydın, 2000). 

 Batı ülkelerinde çocukların dikkat,  hafıza,  uzaysal ve mantıksal düşünme gibi bilişsel 

süreçlerini geliştirmek adına yaygın bir şekilde bilgi teknikleri uygulanmaktadır.  Çocukların 

yaşına göre hazırlanmış yazılım,  bilişsel süreçlerinin etkili bir şekilde gelişmesini mümkün 

kılmaktadır (Klingberg, 2005). 
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Çocuklarda Dikkat Kontrolünü Geliştirme Yöntemleri; 

 

1. Reynell (1980) çocuğun herhangi bir durum ya da nesneye dikkatini 

yoğunlaştırabilmesi için dikkat eğitimi yapılacak ortamda çok fazla uyarıcı 

olmamasına önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Berry ise, dikkat 

yoğunlaştırma eğitiminin, birçok uyarıcının bulunduğu, çocuğun kendi çevresinde 

yapılması gerektiği görüşünü savunmakta ve çocuğun dikkatini uyarıcıya verebilmesi 

için uyarıcının daha yoğun ya da ilgi çekici hale getirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

2. Dikkat kontrolünü sağlayabilmek için çocuğun fiziksel olarak rahat olması gereklidir. 

3. Kullanılan oyun araçları çocuğun gelişimsel düzeyine uygun ve ilgi çekici olmalıdır. 

4. Çocuk başarılı olmayı tatmalıdır. Amaç, ilk deneyimlerde yapılan işe dikkatini 

vermektir. Bu nedenle seçilen işler kısa, basit ve çocuğun yeteneği düzeyinde 

olmalıdır. 

5. Oynanan oyunda ya da yapılan işte ödüller oyun içinde doğal olarak bulunmalıdır. 

Dışarıdan bir ödül vermek yerine çocuk için oyunu tamamlamak ya da bir şeyi 

keşfetme zevki ödül olmalıdır. Eğer oyun ya da bir işi başarma gibi doğal ödüller 

yetersiz kalırsa, yiyecek ödülleri ya da sosyal ödüller( öpme, kucaklama vb) anında 

çocuğa verilmelidir. 

6. Sözel yönergeler kısa, net ve anlaşılır olmalıdır. 

7. Çocuğa öğretilecek bir beceri basitten karmaşığa doğru basamaklandırılmalı, çocuk 

başarılı oldukça bir üst basamağa geçilmelidir. Oyun ya da yapılan işin süresi zamanla 

artırılmalı ve daha karmaşık uyarıcılar verilmelidir. 

8. Dikkat kontrolünün gelişimi için yapılan eğitimin her aşamada değerlendirilmesi 

gereklidir.  

9. Eğitimde, ev ve okul arasında paralellik olması olumlu ve hızlı sonuçlar elde edilmesi 

için gereklidir (Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

 

Paxton ve Shoemake (2007) tarafından önerilen, çocuğun dikkat süresini genişletmek ve 

geliştirmek için veli ve okul tarafından kullanılabilecek üç yöntem vardır:  

 Çocuğun dikkat süresini artırmak için kullanılabilecek ilk yaklaşım, yaratıcı sanatlar 

ve dışavurumcu sanat gibi ilginç faaliyetlerde çocuğun bulunmasıdır. Ebeveynler çizme, 

boyama veya çizimlere çocuğu dahil edebilirler. Bu faaliyetler üzerinde çalışmak uzun bir 

süre oturup odaklanmayı gerektirir. Bunlara ek olarak kanaviçe, mandala ve heykeltıraşlık da 
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eklenebilir. İlgisi olan çocuklar için, araba ya da uçak modelleri konularak bu faaliyetler 

eğlenceli hale getirilebilir. Bu faaliyetlerin önemli yönü, öncelikle çocuğun ilgisini çekmek, 

faaliyetlerde bulunarak ilgilerini korumak ve böylece çocuğun dikkat süresini uzatmaktır.  

 Çocuğun dikkat süresini artırmak için kullanılabilecek ikinci yaklaşım, çocuğun bir 

hikayeyi dinlemesi ve dinlediği hikayeyi anlatmasıdır. Bu aktivitenin çocuğun yaş ve gelişim 

seviyesine bağlı olarak çeşitli şeklerde yapılması mümkündür. Çocuğun hikayeyi dinlerken 

oturmasına ve gözlerini kapatarak dinlemesine özen gösterilmelidir.  Zaman içerisinde daha 

uzun hikayeler seçilerek çocukların uzun süreli odaklanmaları sağlanabilir.  

 Çocuğun dikkat süresini artırmak için kullanılabilecek üçüncü yaklaşım ise, çocuğun 

bir hayvan edinmesini sağlamaktır. Burada çocuğun tercihi dikkate alınmalıdır. Örneğin; bir 

köpek, kedi veya gelincik çocuk için iyi bir arkadaş olabilir. Evcil hayvan ilk alındığında,  

çocuğun uzun bir süre hayvanı fırçalaması sağlanmalıdır. Bu durum çocuk üzerinde yatıştırıcı 

bir etki yaratır. Zaman içerisinde çocuk hayvan ile etkileşimde bulundukça bu rutin halini 

alacak ve çocuğun uzun süre odaklanmasına yardımcı olacaktır. 

 

2.2.5.2.ÇOCUKLARDA DİL EĞİTİMİ 

 

Günümüzde dilin kazanılması ve gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen 

bulgular, dil gelişiminde ilk 10 yaşın, özellikle de okulöncesi yıllarının kritik dönem olduğu 

konusunda birleşmektedirler. Ayrıca dil çocuğun öğrenmesinde çok önemli bir etkendir. Bu 

bağlamda okulöncesi yıllarda çocuğun dil gelişimine önem verilmesi, dil gelişimini 

destekleyici öğretme-öğrenme ortamlarının hazırlanması gereklidir. Çocuğun bu yaşlarda 

kazanacağı yaşantıların niteliği daha sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde etkilemektedir.  

Dönmez (2000) ifade edici dil gelişiminde eğitimin her iki yönlü uygulamasının da 

farklı etkileri olduğunu belirtmiş ve konuyu hem bireysel hem de grup çalışmaları seklinde ele 

alarak değerlendirme yoluna gitmiştir. İfade etme ile ilgili etkinliklerin genel olarak küçük 

gruplarda daha iyi yürütüldüğünü belirtir. 

Grup çalışmasının yararları şunlardır: 

1. Çocuğun yaşıtları ile etkileşim ve iletişim kurmasına fırsat verir. 

2. Büyük gruplar, oynanan oyunlar yapılan etkinlikler ve tartışma ortamları için elverişlidir. 

3. Gruplar; rica etmek, yönerge vermek, önermek, soru sormak, sorulara cevap vermek gibi 

durumlara daha fazla olanak sağlar. 
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4. Dili iyi kullanan çocuklar diğerleri için uygun bir model olabilirler; çocuklar genellikle 

kendilerininkine yakın dil özellikleri olan daha büyük yas çocuklarını model almayı tercih 

ederler. 

Bireysel çalışmanın gerekli olduğu durumlar ise şöyledir: 

1. İçe kapanık, pasif ve dikkati dağınık çocuklar için bireysel çalışma daha uygundur. 

Çocukların dikkatini toplamak ve etken halde eğitebilmek oldukça zordur. 5-6 yas 

çocuklarının dikkatlerinin 20 dakikadan sonra dağıldığı bilinmektedir. 

2. Çocukların bazı kavramları anlamaları ve öğrenmeleri bireysel çalımsa ortamında daha 

kolaydır. Grup çalışmasının yararları olsa da bazı etkinlikleri gerçekleştirmede çocuklar özgür 

olup tek basına gerçekleştirmek isteyebilirler. 

3. Grup çalışması için iyi bir temel oluşturur. 

Dil kısa sürede kazanılan ve gelişen bir beceri olmadığından çocuğun gün boyunca 

kullanacağı bir araç gibi düşünülmeli ve çocuk her söylediği sözcük için desteklenmelidir. 

Gün boyunca evde ve okulda yapılabilecek her türlü etkinlikteki konuşmalar, geçen yeni 

kelimeler ve çocuğun o konu hakkındaki görüşlerini ifade etmesi grup içi ve grup önündeki 

konuşmalar çocuğun dil gelişimini destekler. Bu etkinliklerden en önemlisi çocuk için 

oyundur. 

Çocuğun işi oyundur. Çocuk her durumda ve zamanda oyun oynamak ister. 

Çevresinde bulduğu tüm materyali oyun aracı olarak değerlendirir. Oyun çocuğun 

vazgeçilmezidir. Dikkat ve dil eğitiminde de oyun, öğretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Araştırmalarda da uygulanan oyun yönteminin çeşitli alanlarda destekleyici sonuçlarının 

olduğu görülmüştür.  

 

2.3. OYUN 

 

2.3.1. OYUNUN TANIMI: 

 

 Oyun hakkında birçok tanım yapılmış ve birçok görüş ileri sürülmüştür. Tanımlara 

bakıldığında belirli kurallarının olduğu ve en eğlenceli öğrenme aracı olduğu görülür. Aşağıda 

farklı tanımlar verilmiştir: 

Rixon (1988) oyunu; kuralları olan istikrarlı bir olay, hedefleri ve ana maddesi eğlence 

olan aktiviteler olarak tanımlar (Dağbaşı, 2007). 
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Oyun, düşünceler, duygular ve ilişkiler içinde yuvarlanmanın ve bu zor olayların 

üstesinden gelmek için beceri ve kontrol kazanmanın önemli bir yoludur.( Yalçınkaya, 2005)  

Oyun, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu 

geliştirmek amacıyla gerçek yaşamdan farklı bir ortamda yapılan, sonunda maddi bir çıkar 

sağlamayan, kendine özgü belli kurallara sahip, sınırlandırılmış yer ve zaman içinde süren, 

gönüllü katılım yoluyla toplumsal grup oluşturulan ve katılanları tümüyle etkisi altında tutan 

eğlenceli bir etkinliktir. (Işılak ve Durmuş, 2004) 

Oyun bireyin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirici, hayatı zevkli kılıcı sanatsal 

ve estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici etkinliklerdir (Taşdemir, 2000). Zamanımızda 

pedagoji alanında oyun, büyük bir önem taşır; çoğu zaman çocuğun temel ilgilerini ve 

eğilimlerini, psikolojik güçlüklerini çözmeye yardım eder ( Meydan Larausse). 

 Oyun çocuğun gerçek hayatıdır. Oyun oynayan çocuk, kendinden geçer ve gerçek 

kişili ğini ortaya koyar. İzleyene kendini her yönüyle tanıtır. Liderler, pısırıklar, mızıkçılar, 

kavgacılar, idareciler, tembeller, çalışkanlar vb. oyun yardımıyla kolayca tanınırlar (Cömert, 

1979). 

Oyunlar öğrencilere neşeli ve rahat bir ortam sağlamakta, sınıf içi çalışmalarda 

değişiklik getirmektedir. Eğitsel oyunlarla derste konular, ilgi çekici duruma getirilebilir, en 

pasif öğrencilerin bile bu etkinliklere katılmaları sağlanabilir (Demirel, 1998). 

 Diğer taraftan oyunlarda çocuk kendini oyun arkadaşlarının yerine koyar ve onun nasıl 

davranacağını önceden tahmin edebilir. Piaget’e göre çocuk karşısındaki kişinin 

reaksiyonlarını dikkate alarak kendini davranışlarını düzenleme ve verilen problem durumu 

düşünerek çözebilme yeteneğine ancak 11-12 yaşlarında ulaşabilir (Özdoğan, 1997).  

Oyun, insanların günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda belli bir amaca yönelik olarak ( 

eğlence, eğitim, sağlık gibi ) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle sınırlandırılmış yer ve zaman 

içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal 

uyum ve duygusal olgunluğu geliştiren yetenek, zeka, dikkat ve beceri ve rastlantıya dayanan, 

katılanları ve çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eşlik ettiği, 

sonuçta maddi çıkar sağlamayan zevk veren etkinliklerdir ( Dağbaşı, 2007).  

 Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı veya kuralsız gerçekleştirilen 

fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, dil, duygusal 

ve sosyal gelişiminin temeli olan gerçek hayatın bir parçası ve en etkin öğrenme 

sürecidir.(Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

Çocuk oyun yolu ile yalandan rol yapma yeteneği edinir. Oyun gerçekle bağlantılı, 

gerçeğe uygun fakat bir rol yapma sürecidir. Oyunda çocuk gerçekle birlikte bir takım 
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fantezilerini ortaya koyar. Fanteziler dünyası içindeki yaşantılar çocuğun yalandan rol yapma 

becerisini ortaya koyar. Oyun çocuğun hayal dünyası ile gerçekler arasında kurduğu bir 

köprüdür ve çocuğun yaşı ilerledikçe, oyun katıksız bir sembolizm şeklinde içselleştiği için 

gerçek ve hayal arasındaki mesafe artar. Çocuklar oyun yolu ile düşünmekte ve deneyim 

kazanmaktadırlar. Yeteneklerinin sınırlarını, çevrelerindeki objelerin özelliklerini deneme 

yanılma yöntemi ile daha etkili şekilde kullanmaktadırlar.  Oyun çocuğa kendini tanımayı 

öğretir. Çocuk oyun yoluyla kendi güçlerini sınamakta, atılıma girişmektedir. Çocuk 

oynadıkça duyuları keskinleşir, becerileri artar. Çocuk oyuna yalnızca büyüklerinden 

gördüğünü aktarmakla kalmaz, kendi algıladıklarıyla deneyimlerini de katarak sentezler 

yapar. Bu yönüyle oyun çocuğun yaratma ortamıdır. (Pehlivan, 2005).  

Bebek, çocuk, ergen ya da yetişkin bir kişinin neden oyun oynadığı sorusunun birçok 

yanıtı vardır. Bunlardan birincisi; içten gelen enerjinin boşaltılması için oyun oynanmasıdır. 

İkincisi; oyunun, türe özgü davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve sürdürülmesine 

yardım etmesidir. Bu görüşe örnek olarak, kedi yavrusunun fare yakalamadan önce bir 

şeylerle oynamasını ya da kız çocukların bebeklerle oynayarak annelik alıştırması yapmasını 

verebiliriz. Üçüncü olarak ise oyunun, gelecekteki becerilerin geliştirildi ği bir an olarak 

görülmesidir. (Yalçınkaya, 2005) 

 

 2.3.2. OYUNLA EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Yüzyıllar boyunca oyun erken çocukluk programlarının önemli bir bileşeni olmuştur. 

Genellikle günümüzde programlarda oyunun nasıl kullanıldığı geçmişteki çocuk gelişimciler, 

psikologlar, diğer disiplinlerde oyunun nasıl algılandığı ile ilintilidir. Oyunun doğasını iyi 

anlamak ve erken çocukluk eğitiminde daha iyi kullanımı sağlamak açısından oyunun tarihini 

bilmek önemlidir. (Saracho, 2010)  

 Tarihsel gelişim aşamalarında oyunun çocuk eğitimindeki önemini belirterek, eğitim 

ortamına aktarılmasına vurgulayan pek çok eğitimci ve araştırmacı olmuştur. Bunların en 

önemlileri şunlardır:  

 Antik çağ düşünürü platon ( M.Ö 427-347) çocuğun bedensel ve ruhsal olarak 

eğitilmesini önerdiğinden, kendi eğitim kademelerine göre 3-7 yaş arasını çocuğun oyun ve 

masal evresine geçiş olarak belirtir. Öğrencisi olan Aritotales de çocuğun 5 yaşına kadar oyun 

ve diğer etkinlikler ( masal, hikaye, taklidi oyunlar vb. ) ile meşgul edilmesi gerektiğini 

vurgular.  

 Antik Roma düşünürlerinden Çiçero ( M.Ö. 106-43) ve Quintilianus (M.S35-96) 

eğitimin daha çocukluk devresinde başlamasını ve çocukların iyiye yöneltme oyunları 
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oynamasını tavsiye ederler. M.F. Quntilianus entelektüel eğitime önem verişinden dolayı 

eğitimin 7 yaşından önce verilmesini uygun görmüş ve eğitimin, çocuğun gelişim tarzına 

uygun olarak  oyun içinde ve oyun tarzında verilmesini savunmuştur.  

 Ünlü İslam eğitimcisi Ebu Hamid Gazali (1058-1111)oyunu, öğrencinin eski dinçliğini 

kazanması, çalışmalardan bıkmaması ve belleğini tazelemek suretiyle enerjisini yenilemesi 

olarak tanımlamıştır. Gazaliye göre; oyun çocuğu dinlendirir, belleğini yeniler ve öğrenme 

kapasitesini artırır.  

 Fransız ahlahçısı ve yazarı Montaigne (1533-1592), yüzyıllardır oyunu çocuğun 

eğlenmesi ve oyalanmasına yarayan amaçsız bir uğraş olarak gören ve çocuğu eğitirken onu 

oyundan uzak tutarak eğitme düşüncesine sahip kişilere karşı çıkmış ve “çocukların oyunu 

oyun değil, onların en gerçek uğraşıdır” demiştir.( Pehlivan, 2005) 

Huizinga ( 1947), oyunun felsefesini, kişinin kendini bütünüyle kaptırdığı çok ciddi 

bir etkinlik olarak tanımlamıştır. Bu etkinliğin özellikleri:  

1. 1.Oyun isteğe bağlı olarak gelişir; oyun bir başkası istediği için oynanmaz ancak 

çocuk oyuna zorlandığında oynarmış gibi yapar. Oyunda  çocuk kendini özgür 

hisseder, oyundan zevk aldığı sürece bu etkinliği sürdürür.Oyun bir ritüeldir; kendi 

içinde bir bütünlük ve anlam içerir.Oyun içten güdümlüdür.  

2. Oyun gerçek yaşantıdan farklı bir durumdur. 

3. Oyunda çıkar hesapları yoktur. Herhangi bir bedensel, biyolojik ihtiyacı, isteği ve 

arzuyu doğrudan tatmin etme yolu değildir. 

4. Oyun, düzen içerir. Oyunda önceden belirlenmiş kurallar vardır. Bunlara uyulması 

oyuna katılanlar tarafından önemle üzerinde durulur. Bu kurallara uyulmadığı 

durumlarda oyunun bir anlamı kalmaz. Bu kuralların sınırları içinde oyunu sürdürmek 

belli bir gerginlik ve heyecan yaratmaktadır. Bu duyguları taşıma ve paylaşma, oyun 

oynayanların nedenli ciddiyetle oyuna katıldıklarının bir göstergesi sayılabilir. 

5. Oyun oynarken duyulan sevinç ve mutluluk oyunu eğlenceli kılar. 

Amos Comenıus ( 1592-1671) oyunun, çocuğun gelişiminde çok önemli bir öğrenme 

aracı olduğu görüşündedir. Çocukların birlikte koşup, oynamaları onların günlük 

gereksinimleridir. Oyunu, insanın özgür olma isteği, hareket etme, arkadaşlık kurma, rekabet 

etme ve değişiklik isteği ile bağdaştırmış ancak disiplin ve düzen kazanmada da önemli rolü 

olduğunu belirtmiştir.  

 John Locke ( 1632-1704), her bir çocuğun tek, özel ve değerli olduğunu ve gelişimsel 

gereksinimlerinin de yetişkinler tarafından tanınması gerektiği görüşündedir. Bununla birlikte 

çocukların yetişkinin kesin çizgilerle yönlendirmesine gereksinim gösterdiğini vurgulamıştır.  
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 J. Pestalozzi ( 1746- 1827)’ ye göre çocuk bir bütündür. Eğitim ve öğretim çocuğun 

yeteneklerine uygun olarak çok yönlü bir şekilde ele alınmalıdır.  

 F. Schıller ( 1770-1835) ‘e göre oyun , kişiyi karmaşaya ve kendine dönük yaşamaya 

itmez aksine insanın güzelliğe karşı duygularının ve isteklerinin ifade edilmesine yol açar. 

Aynı zamanda bütünleşme yolundaki bu deneyimler eğlendirici ve hoş bir duyguyu 

beraberinde getirir. (Sevinç, 2004).  

 Oyunun bireyin eğitiminde önemli bir yere sahip olduğuna inanan Frobel ( 1782-

1852), çocuk doğasını, doğal olarak iyi, güzel ve bütün olarak kabul etmiştir. Ona göre eğitim, 

bu özellikleri korumalı ve beslemelidir. Frobel, çocukların nesneleri ellerine alarak, şekillerini 

incelemeleri gerektiği düşüncesinde olup bunun matematiksel kavramları geliştireceğine 

inanmıştır. Frobel, çocuğu bir bütün olarak algılarken fiziksel, ruhsal, zihinsel yönleri 

üzerinde durmuştur. Bu bağlamda eğitim programında kısmen doğal, kısmen toplumsal, 

kısmen de ailenin katılımını önemsemiştir.  

 Frobel oyunu, eğitimin temel taşı olarak kabul eder. Oyunu çocuğun kendini en iyi 

ifade edebildiği, eğlenirken öğrendiği, çeşitli yönlerden geliştiği bir aktivite olarak kabul eder. 

Frobel çocuklarda doğal olarak bulunan gücün oyun yoluyla geliştirilmesine gayret etmiştir. 

Bunun sağlanması için „kindergarten = oyun bahçesi‟ adını verdiği, oyun ve oyuncakların 

eğitim vasıtası olarak kullanıldığı ortamlar oluşturarak çocukları oyuna sevk etmiştir 

(Dağbaşı, 2007). 

 Dr. Maria Montessori 1906‟da Roma‟da çocuklar için kendi eğitim ilkelerini 

uygulayacağı bir okul kurduğunda, öncelikle çocuklara uygun bir ortam yaratmaya çalışmış 

ve bu okulu “çocuk evi” olarak tanımlamıştır  (Dağbaşı, 2007). 

Montessori eğitiminde oyuna bakış açısı oldukça farklıdır. Kendi söylemiyle “ oyun, 

çocuğun tabiatının ancak bir kısmına hitap edebilir. Oysa iş ( uğraş) daha derin etki alanıyla 

bireyin bütün benliğini tatmin eder.” Montessori, (1910) “oyun çocuğun işidir” derken oyun 

yoluyla öğrenmenin mümkün olduğu görüşünü vurgulamaktadır. (Sevinç, 2004) 

 Oyun her kültürde ve tüm zamanlarda oynanan, üzerinde düşünülen, hakkında 

kuramlar geliştirilen çocuğun çeşitli yönlerde gelişmesine katkıda bulunan bir etkinliktir. Ama 

oyun, temelde, okul öncesi çocukların içinde yaşadıkları toplumsal çevrelerini yeniden 

biçimlendirdikleri, yeniden ürettikleri ve sadece çocuğa özgü bir etkinliktir( Yalçınkaya, 

2005).  
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2.3.3. ÇOCUKLARDAK İ OYUN EVRELER İ 

 Piaget’in (1962) oyun sınıflaması, özellikle bilişsel gelişimde sembolik oyunun 

önemini vurgulamasıyla göze çarpmıştır. Piaget oyunları, alıştırma oyunu, sembolik oyun ve 

kurallı oyunlar olarak sınıflandırır. Piaget bu sınıflama da, bilişsel gelişim sürecinin en temel 

görüşlerini ve belirli yaşlarda çocukların düşünme özelliklerini yansıtır. 

Bili şsel gelişimde sembolik oyunun önemini vurgulayan çalışmalardan biri de 

Smilansky’nin (1968) sınıflamasıdır. Smilansky dört evreli bir oyun gelişimi modeli 

önermiştir;  

1. İşlevsel Oyun: İlk önce bir çocuğun oyunu onu fiziksel olarak harekete geçirecek 

gereksinimlere dayalı basit kas hareketlerini içerir, doğal olarak oynadığı oyunlar 

“i şlevsel”dir. Hareketlerini tekrarlar, yeni eylemler dener, onları taklit eder. 

 

2. İnşa Oyunu: Oyunun bu biçimi çocuğu yaratıcı etkinlikle ve dolayısıyla yaratmanın 

kişisel mutluluğuyla tanıştırır. Bu evrede oyun materyallerini değişik şekillerde 

kullanmayı öğrenir. 

3. Dramatik Oyun: Çocuğun kendi dünyasını keşfettiği, çevresindekilerin hareket ve 

karakter özelliklerini taklit ettiği serbest bir oyundur. Çocuklar ilk olarak kendilerini 

dramatik oyun yolu ile canlandırarak ifade ederler. Dramatik oyun sabit değildir, 

anlıksal olarak değişebilir, birkaç dakika sürebildiği gibi belli bir müddetde 

oynanabilir. Eğer çocuğun oyuna karşı olan ilgisi çok kuvvetliyse aynı oyun birkaç 

kere tekrarlanabilir. Bu tekrar bir prova niteliğinde değil, yapılan bir şeyin verdiği 

hazzı yeniden denemenin tekrarıdır.  

4. Kurallı Oyun: Kuramcılara göre oyunun bu biçimi oyun gelişiminde ulaşılan en üst 

evredir. Burada çocuk önceden düzenlenmiş kuralları kabul etmek ve onlara uymak 

zorundadır. Daha önemlisi, verilen sınırlarda davranışlarını, eylemlerini ve tepkilerini 

kontrol etmeyi öğrenir. Kurallı oyunlar çocukların fiziksel koordinasyonlarını arttırır, 

sosyal ve dil becerilerini geliştirir, işbirliği ve rekabet düşüncelerini ortaya koyar. 

(Ömeroğlu, Ersoy, Şahin, Kandır ve Turla, 2006) 

 

2.3.5. OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETK İLERİ 

Oyun insanoğlunun varolduğu her çağ ve yerde varlığını eğitim ve gelişim açısından 

sürdürmüş önemli bir etkinliktir. Çocukların doğdukları andan itibaren başlayan oyun 

aktiviteleri onların bıkmadan ve usanmadan yaptıkları belli becerileri geliştirici ve pekiştirirci 
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bir araç niteliğine dönüşmektedir. Çocuğun oyun yoluyla geliştirdiği beceriler; temel 

becerileri pratik etme , nesneler ve insanlar hakkında bilgi edinme, bilişsel gelişime katkıda 

bulunma, rol yapma yoluyla sosyal rolleri öğrenme, imgelem gücünü ve sembolleştirme 

işlemlerini geliştirme ve  duygusal gelişime katkıda bulunma biçiminde sıralanabilir. 

(Pehlivan, 2005) 

Okul öncesi dönemde ele alınacak kavramlar, üzerinde durulmak istenen başlıklar, 

çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde, pek çok çalışma türü ile programa 

alınmalıdır. Bu çalışmalar anaokulu etkinlikleri( müzik, jimnastik, drama, deney, el becerileri 

vb ) çerçevesinde olabildiğince “oyunlaştırılarak” sunulmalı ve uygulanmalıdır. Hedeflere 

ulaşmak için düzenlenen  etkinlikler oyunsu bir yaklaşım içinde olmalı ki çocuk kendini rahat 

hissetsin. Eğlenerek bilgilerini pekiştirsin, yeri geldiğinde hatırlayıp kullansın. Çocuk oyun 

oynarken duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı bulur. Oynayarak birçok deneyim kazanır. 

İletişim kurma yolları arar, karşısındakini ikna etmeye çabalar, mücadele eder böylece dilini 

de geliştirir. Bütün gelişim alanlarında kendini geliştirme fırsatı bulur. Oyun oynarken çocuk; 

eğlenir, güler, coşar, heyecanlanır, kızar, korkar, üzülür bütün bu duyguları yaşar.Oyunda 

çocuk bütün   duyguların farkındalığı  ve tepkilerinin  kontrolüyle ilgili deneyimler 

edinir.(Gökçen, 2005) 

Çocuk için oyun, gerçek yaşamın bir aynasıdır. Çocuklar; paylaşmayı, insanlar 

arasındaki ilişkileri, çatışmaları, anlaşmazlıkların nedenlerini ve sonuçlarını, karar vermeyi, 

sorun çözmeyi, çevresini anlamayı oyun içinde öğrenmektedir. Oyunlar çocukların zihinsel 

gelişimlerine büyük katkıda bulunur. Zihinsel gelişim, bilgiyi kavrama ve saklama ile ilgilidir. 

Bunlarla birlikte çocukların karar verme, düşünme, değerlendirme, yorum yapabilme 

yetenekleri de gelişir. Dikkat, algı ve düşünme işlevleri oyunun başarı ile oynanmasında rol 

oynar.  Çocuklar oyun oynarken, birçok bilişsel yeteneği de geliştirir. Karar verme, bellek, 

strateji, gözlem, mekansal akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcı düşünce bu önemli bilişsel 

becerilerden bazılarıdır. (Gander ve Gardiner, 1993)  

 

Psikomotor Gelişim Ve Oyun:  

Çocuk oyunda bedenini çalıştırmakta, kaslarını çeşitli biçimlerde kullanarak psiko-

motor becerilerde yeterlilik kazanmakta ve kendini geliştirmektedir. Oyun sırasındaki fiziksel 

etkinlikler, çocukların ince ve kaba motor faaliyetlerinin gelişmesini, vücut bölümlerini 

koordineli kullanmalarını sağlamaktadır. Oyun oynayan çocuk oyun yoluyla; gücünü 

arttırmakta, tepki yeteneğini geliştirmekte, durgun ve dinamik dikkate sahip olmakta, 
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bedensel esneklik kazanmakta ve hareketlerinde gerekli hız yapmayı öğrenmektedir 

(Şirin,2011).  

Zihinsel Gelişim Ve Oyun: 

 Oyun, çocuğun psikomotor, sosyal ve duygusal gelişimini etkilediği kadar zihinsel 

gelişimini de etkilemektedir. Çünkü oyun, çocuğun dünyayı ve çevresini keşfetmesine, gerekli 

bilgileri edinmesine, merak duygusunu tatmin etmesine olanak sağlar. Oyun yoluyla çocuk 

mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebeb-sonuç ilişkileri kurmayı, dikkatini toplamayı, 

kendini bir amaca yöneltmeyi öğrenebilir. Oyunun zihinsel gelişime olan etkilerini şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

1. büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hac,m, ölçme, sayma, tartma, zaman, mekan, 

uzaklık, uzay ile ilgili kavramların kazanımı. 

2. erime, kuruma, buharlaşma, soğuma gibi doğa olaylarını öğrenme. 

3. eşleştirme, sıralama, sınıflama, analiz, sentez değerlendirme, problem çözme gibi 

zihinsel süreçlerin işleyişini hızlandırma. (Pehlivan, 2005).  

 

Sosyal Gelişim Ve Oyun: 

 Toplumsallaşma, toplumda geçerli olan kültürel değerleri öğrenerek, yetişkinlerin 

dünyasına hazırlanma ve yetişkinlerin davranış biçimlerini yaşantısına uygulayabilir duruma 

gelme anlamına gelmektedir. Piaget’ye göre, çocuk oyunları son derece sosyal kuruluşlardır. 

Çocuk toplum kuralları ve gereklerini en kolay ve zararsız biçimde oyun sırasında öğrenir. 

Sırasını beklemek, paylaşmak, başkalarının haklarına saygı duymak, hakkına ve eşyasına 

sahip çıkmak, kurallara ve sınırlamalara saygı göstermek, düzen ve temizlik alışkanlıklarını 

edinmek, söylenenleri dinlemek, kendini ifade edebilmek gibi davranışları hep oyun sırasında 

öğrenir. Çocuklar oyun oynarken sosyal ortamlarla karşılaşmakta ve bu ortamlarda iş birliği 

yapmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve sosyal sorunları uygun yolla çözmeyi 

öğrenmektedirler. Bu sosyal beceriler çocuklara sosyal çalışmalara tepkide bulunmada, 

olaylara başkalarının bakış açısından bakmada, vicdanını oluşturmada, vicdansal 

değerlendirmeler yapmada, sosyal beceriler edinmede ve arkadaşlık kavramı oluşturmada 

yardım eder. (Pehlivan, 2005)  

Farver, Kim, & Lee, 1995; Farver &Wimbarti, 1995; Pellegrini, 2009 göre Akran oyunları 

erken çocukluk döneminde baskın bir sosyal aktivitedir ve çocukların bilişsel gelişimine 

destek sağlamakla birlikte, sosyal uyumları ile de bağlantılı olmuştur (Choo, Xu ve Haron, 

2011) . 
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 Oyun ortamında çocuk, aile çevresinden getirdiği psikolojik ve sosyal özelliklerini 

davranışlarına yansıtır. Ana baba tutumlarının burada önemli etkisi görülür. Ev ortamında 

kazanılan kişilik özellikleri, oyunda çocuğun diğer çocuklarla olan ilişkilerinde açık şekilde 

gözlemlenebilir. Oyun ortamı, bu gibi kişisel davranışların demokratik sosyal yaşam için 

gerekli uyum sürecinden geçmesine ve uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesine olanak verir. 

Bencil, saldırgan, ürkek, pasif çocukların bir arada uyumlu ve üretken davranışlar içine 

girebilmesi için işbirliği, hoşgörü, sırasını bekleme,  taktir etme, paylaşma, yardımlaşma, 

yönetme ve yönetilme, eşgüdüm içinde çalışma gibi toplumsal özellikler kazanmasını 

destekler. Karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek için birlikte karar verme, hareket 

etme, ürüne yönelik verimli davranışlar sergileme bilinci yine sosyal oyun ortamında 

kazanılır. (Sevinç, 2004) 

 

Dil Gelişimi Ve Oyun:  

 Çocuk sembolik oyunda objeleri, eylemleri ve duyguları temsil etmeyi öğrenir. Dil 

aracılığıyla deney yaparak bilişsel problemlerin üstesinden gelir. Sosyal oyunda, çocuk 

sesleri, tonlamaları, doğaçlamayı, kafiyeleri ve sözcükleri kullanma; konuşma ve söylev 

verme imkânı bulur. Dramatik oyunun konuşulan sözcüklerin sayısının artmasına, daha uzun 

cümleler kurmasına, oyunla ilişkili konuşmaya, daha zengin bir sözcük hazinesine yol açtığı 

belirlenmiştir. Oyun, çocukların kendilerinin ya da oyun arkadaşlarının sözcüklerini duyarak 

pratik yapmalarına olanak sağlar ve sözcük hazinelerini geliştirir (Şirin, 2011).  

Oyun, çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemekle beraber özellikle dil gelişimi için 

çok önemli bir unsurdur. Oyun; dinleme, gözlemleme, taklit etme, kavram oluşumu ve 

sembolik anlama gibi dil gelişiminin temlini oluşturulan bu becerilerin gelişimine de yardım 

eder. (Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

 

Duygusal Gelişim Ve Oyun  

 Genel olarak, çocuk ruh sağlığını sevilmek ve oynamak biçiminde tanımlamak 

mümkündür. Oyun çocuk için sadece eğitsel yönden değil, onun ruh sağlığı açısından da 

büyük önem taşımakta ve duygusal ilişkilerin başlatılması için en uygun ortamları 

hazırlamaktadır. Çocuğun duygusal yaşantısı ile oyun arasında bir ilişki bulunduğu ilk kez 

Freund tarafından ortaya konmuştur. Çocuk oyun sırasında son derece bağımsız ve özgür 

hareket ederek, duygusal olarak rahatlayabilmektedir. Mutluluk, sevinç, acı, acıma, korku, 

kaygı, dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi, sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık, 

bağımsızlık, ayrılık, ölüm gibi pek çok duygusal tepkiyi çocuk oyun yolu ile öğrenmektedir. 
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Yaşamında gözlemlediği anne ile çocuk, baba ile çocuk, öğretmen ile çocuk, anne ile baba 

gibi toplum içinde birden fazla rol üstlenen bireylerin birbirleri duygusal ilişkileri ve tepkileri 

oyunda yaşayabilmekte, bir annenin çocuğu ile duygusal ilişkisini kendi ailesinde 

gözlemlediği gibi ortaya koyabilmektedir. Oyunla çocuk sorunlarından uzaklaşabilir, 

duygusal sorunlarını ortaya koyabilir. (Pehlivan, 2005)  

 

2.3.6.BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK OYUN:  

 Oyun, uzun yıllar çocukların fazla enerjilerini harcadıkları, yaramazlık yapmasını 

engelleyen ve taklit etme ihtiyacını gideren bir yol olarak düşünülürken günümüzde birçok 

uzman tarafından bir “ öğrenme sanatı” olarak değerlendirilmektedir. Oyun, çocuğun en doğal 

öğrenme ortamıdır ve çocuğa hiç kimsenin öğretmeyeceği konuları kendi deneyimleri ile 

öğrenmesine olanak sağlar. (Pehlivan, 2005) 

 Günümüzde eğitimciler, etkin öğrenmenin insan potansiyelinin bütünüyle 

gelişebilmesi için temel teşkil ettiğini ve gelişimsel açıdan uygun öğrenme durumları sağlayan 

ortamlarda etkin öğrenmenin en verimli şekilde gerçekleşeceği görüşündedirler. Bu doğrultu 

da bütün gelişim alanlarını (bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, bilişsel) destekleyen 

çocuk merkezli genel çerçeve programında oyun, en doğaçlama ve etkili öğrenme ortamını 

oluşturmaktadır. Bu durumda öğrenme, çocuğun etkin olduğu ve giderek daha çok 

ayrıntılaşan gerçeklik yapıları geliştirmesiyle ortaya çıkar. Çocuk çevresiyle etkileşime 

girerek, çelişkili bilgiler kazanarak bazı düşünceler oluşturur ve oyun aracılığıyla bu 

çelişkileri çözme sürecine girerek daha karmaşık düşünmeye ve yeni bilgilere ulaşır. Çocuğun 

yeni bir kavramı kazanması birçok deneyim gerektirir. Oyun ortamında tanık olduğumuz 

tekrar davranışlarıyla çocuk, ancak kendi zihinsel yapılarının elverdiği kadarıyla 

özümleyebildiği bilgilerden yola çıkarak kendi gerçeklik yapılarını oluşturur. Bu gerçeklik 

modelleri, yeni deneyimler ve bakış açıları ile etkileşimlerle değişime uğrar ve zihinde 

yeniden yapılanır. (Sevinç, 2004) 

Oyunlar problem çözme, karar verme gibi becerilerin öğretilmesinde kullanılır. Burada 

öğretmenin hedeflere uygun bir oyun seçmesi önem taşımaktadır. Öğretimsel .bir oyunun 

kendine özgü kuralları, yapısı, kazananların ve kaybedenlerin belirlendiği bir yöntemi vardır. 

( Gözütok, 2000, s. 89) Düzenlenmiş oyun, genel bilgi öğretmek ve dili geliştirmek için iyi bir 

öğretim metodudur. Yönlendirilmiş oyun; faaliyetleri, egzersizleri, vücudu tanıma oyunlarını 

ve resim bilimini içine alır. (Karatepe, 1987) 



47 
 

 Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar 

edilmesini sağlayan etkinliklerdir. Eğitsel oyunlar özellikle öğrenmeye yönelik olmalı ve bir 

amaç için sınıf içinde uygulanmalıdır (Demirel, 1999) 

 Çocuğa öğretmekte güçlük çekilen pek çok kurak, oyun sırasında kolaylıkla 

öğretilebilir. Nesneleri sıralama, düzene koyma karar verme, seçim yapma ve işbirliği, 

başkasının yaptığına saygı gösterme gibi kural ve kavramları çocuk, oyunlar sırasında farkına 

varmadan öğrenir. Oyun hayal gücünü geliştirir, dil gelişimini sağlar. Bunların yanı sıra oyun, 

çocuğun çevreyi gerçek yönleriyle tanıma ve araştırma imkanı verir. (Yılmaz, 2000) 

Oyun ortamında yer alan etkin öğrenme sürecinde yetişkinler, çocuğun nasıl düşündüğünü 

ve düşünce aralığını keşfetmek için dikkatli gözlemde bulunmalı ve onlarla uyum içinde 

etkileşime girmelidirler. (Sevinç, 2004) 

 Bir öğrenme laboratuarı olarak da algılayabileceğimiz oyun etkinliklerinin öğrenme 

eylemi bağlamında çocuğa yaptığı olağanüstü katkılar vardır. Çocuğun içinde bulunduğu 

yakın ve uzak çevre hakkında bilgi edinmesine yardımcı olan oyun etkinliklerinin içinde 

barındırdığı özellikleri ve sağladığı katkıları Pehlivan (2005) şu şekilde sıralamıştır:   

1. Oyun aktiviteleri açık uçlu öğrenmeyi içerir.öğrenciler doğru cevaba yönlendirilmez. 

2. Oyun deneyimleri belirli bilgi parçacıklarının ezberlenmesinden çok, fikirler üretir.  

3.  Oyun deneyimleri aslında karmaşıktır.  

4. Oyunun görevleri ayrıntı ve küçük şeyler üzerinde değil, büyük fikirler üzerinde 

yoğunlaşır.  

5. Çocuklar aktif olarak öğrenirler. Birbirleri ile konuşup fikirlerini paylaşırlar, tahmin 

yürütürler, gülerler ve heyecanlanırlar.  

6. Çocuklar öğrenme gruplarında işbirliği içinde çalışırlar. Rekabetçi bireysel çalışma 

yerine işbirlikçi çalışma vurgulanır. 

7. Eğitim programının içeriği çok düzgün ve düzenli işlemez. 

8. Öğrenci kendi öğrenmesi üzerinde kontrol sahibidir. 

9. Çocuklar güçlenip yetkinleştikçe daha bağımsız, daha iddialı ve mücadeleci olurlar.  

 

Oyunun eğitsel açısından sağladığı katkıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1. Tutum değiştirme 

2. Özel davranışları değiştirme  

3. Gelecekte yeni rolleri almaları için bireylere yardım etme  

4. Rol değişimlerini anlamada bireylere yardım etme  

5. Uygulanan ilkelerle öğrencilerin yeteneğini geliştirme  
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6. Karmaşık durum veya problemlerin basite indirgeme  

7. Çocukların yaşamlarını etkileyen fakat göz önünde bulundurmadıkları rolleri gösterme  

8. Motivasyonu geliştirme  

9. Analitik süreçler geliştirme  

10. Diğer insanların yaşama ilişkin rolleri için bireyleri duyarlı hale getirme. 

 

 Her tekniğin olduğu gibi oyun tekniğinin de üstün ve sınırlı yönleri vardır. Aşağıda 

Işılak ve Durmuş, (2004) oyun tekniğinin avantaj ve sınırlılıklarını maddeler halinde 

vermişlerdir: 

 

Eğitici Oyun Yönteminin Avantajları 

a. Öğrencilerin kendi irade ve varlığı dışında seyreden olayların tümünü 

algılayabilmeleri, değerlendirebilmeleri ve öğrenebilmeleri kolaylaşabilir. 

b. Dikkatlerin en yoğun olduğu anlar kullanılarak öğrenme kolaylaştırılır.  

c. Birden fazla duyu öğrenme sürecine katılır. 

d. Çocuklar oyunun içinde doğal bir biçimde öğrenirler. 

e. Öğrenciler, birikmiş enerjilerini yerinde ve zamanında kullanmayı öğrenirler. 

f. Çekingen ve güvensiz öğrenciler oyun grubu içinde kendilerini daha rahat hissederler. 

g. Öğrenciler farklı şekillerde kendilerini ifade edebildikleri ve zaten sahip oldukları bir 

dili eğitim sürecine katarlar. 

h. Oyun aracılığıyla çocuklar, karar verme, kurallara uyma, başkalarına karşı saygılı ve 

dürüst olma, grup içinde davranışlarını denetleme, başkaları ile iş yapabilme 

özelliklerini geliştirirler. Dolayısıyla eğitici oyunlar değerler eğitimi için kullanılan 

önemli bir yoldur. 

i. Oyunların dinamik yapısı eğitime katılmış olur. dolayısıyla öğrenme sıkıcı olmaktan 

çıkar. 

j. Öğrenciler kendilerini ve birbirlerini, öğretmenlerde öğrencilerini tanıma imkanı 

bulur. 

k. Öğrenciler arasındaki gruplaşmalar azalır. 

l. Öğrenciler bizzat katıldıkları ve hoşlandıkları eylemlerden daha fazla tecrübe 

edinirler.  

m. Öğrencilerin yaratıcı tutum ve davranışları gelişir. 

n. Öğrenciler derse güdülenirler. 
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Eğitici Oyun Yönteminin Sınırlılıkları: 

a. Her plana uygun oyun bulmak zordur. 

b. Ekonomik değildir. Eğitici bir oyunu üretmek zaman alır. 

c. Oyuna katılıp katılmamaya çocuk karar verir. eğitim ortamında bu hakkın 

öğrencilere verilmesi amaca ulaşmanın önünde engel oluşturabilir. 

d. Oyun yetenekli ve lider öğrencilerin tekelinde kalabilir. 

e. Öğrencilerle ya da dersle ilgisi kurulmazsa yöntem işe yaramaz hale gelebilir. 

(Işılak ve Durmuş, 2004) 

   

4. KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Literatürde konuyla ilgili yapılmış araştırmalar üç başlık altında incelenmiştir.  

  

4.1. Dikkat İle İlgili Yapılmış Araştırmalar: 

Dikkatle ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde daha çok dikkat eksikliği olan 

çocuklarla çalışıldığı görülmektedir.  

Dikkatin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarından birisi Solberg ve Mateer 

(1986) tarafından geliştirilmi ştir. Bu eğitim programı dikkatin eğitim yoluyla 

geliştirilebileceği savından hareketle doğrudan bilgilendirme yöntemine göre oluşturulmuş bir 

programdır. Çalışmalar yapılan etkinliklerin sıklıkla tekrarına dayanmaktadır. Çalışma hem 

işitsel hem de görsel dikkati geliştirmeye yönelik olsa da işitsel dikkati geliştirmeye yönelik 

görevler daha fazladır (Yaycı, 2007).  

Eahart (1970), koruyucu ruh sağlığı alanında normal çocuklar için dikkat eğitimi ve 

sınıflandırma programı geliştirmiştir. Eahart, dikkat eğitimi ve sınıflandırma programını 

geliştirirken dört yaş çocuklarının yeterliliklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne almıştır. Bu 

programda duyusal araştırma, ilgi çekici çeşitli materyaller, öğrenme materyallerinin oyun 

olarak sunulması, yeni terimlerin çocuğun deneyimleri ve kelime hazinesi ile 

ili şkilendirilmesi, çocuktan çeşitli kavramları kullanmasını istemeden önce çocuğa bu 

kavramların anlamını açıklama ve dersin hızının öğrencilere göre değişmesi yer almıştır. 

Dikkat eğitimi derslerinde materyal olarak; uyarıcı şekiller, tahta bloklar, üç boyutlu hayvan 

resimleri kullanılmıştır. Eğitim programındaki öğretmenler bu programının dikkat toplama 

becerisinin gelişimindeki etkisini olumlu olarak değerlendirmişlerdir (Kaymak, 2003).  

Kaymak (2003) tarafından yapılan araştırma da, dikkat toplama eğitim programının 

ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerileri üzerine etkisi incelenmiş ve 
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uygulanan dikkat toplama eğitim programının öğrencilerin dikkat toplama becerilerini 

geliştirdiği ve bu eğitim programının uzun süreli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.  

Karaduman (2003) Kanada’lı anaokulunda yapmış olduğu çalışmada, ilköğretim 1. ve 

2. sınıf öğrencilerine 16 oturumluk dikkat toplama eğitimi programı uygulamıştır. Uygulama 

sonucunda, eğitim alan öğrencilerin dikkat toplama düzeylerinde artma olduğunu saptamıştır.  

Karaduman (2004) yapmış olduğu çalışma da,  dikkat toplama eğitimi ile dikkat 

toplama eğitimi ve güdüleme programlarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin dikkat 

toplama düzeyi, benlik algısı ve başarı düzeylerine etkisini incelemiştir. Araştırmada, 

ilköğretim okullarının 4.ve 5.sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeylerini artırmaya yönelik 

yapılandırılmış bir eğitim programı hazırlamış ve bu programın öğrencilerin, dikkat, benlik 

algısı ve başarı düzeyi üzerindeki etkililiğine bakmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, dikkat 

toplama eğitimi ve dikkat toplama ve güdüleme eğitimi uygulamalarının, öğrencilerin dikkat 

toplama düzeylerinde, akademik benlik algısı ve okul başarısı üzerinde anlamlı farklılık 

bulmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ve cinsiyetlerine göre ise herhangi bir farklılık 

bulmamıştır. 

Yaycı  (2007), ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinde seçici ve yoğunlaştırılmış 

dikkat becerilerini geliştirmeye dayalı bir programın etkililiğine bakmış ve çalışma sonucunda 

deney grubu lehine anlamlı farklılaşma bulmuştur.  

Demirova (2008) yapmış olduğu çalışma da piyano eğitiminin ilköğretim 

öğrencilerinin dikkat toplama yetisi üzerindeki etkisine bakmıştır. Demirova sonuç olarak, 

piyano eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin dikkat toplama yetisine olumlu yönde katkıda 

bulunduğunu saptamıştır.  

Kuşcu (2010) tarafından Orff-Schulwerk yaklaşımı kullanılarak yapılan müzik 

etkinliklerinin çocukların dikkat becerilerine etkisinin incelendiği araştırma sonucunda deney 

grubunda bulunan öğrencilerin dikkat becerilerinin, kontrol grubu öğrencilerine göre daha iyi 

olduğu görülmüştür.  

Dikkat eksikliği olan çocuklarla yapılan araştırmalara bakıldığında daha çok dikkat 

eksikliği görülen çocuğun televizyon izleme ve medya kullanımı konularında araştırmaların 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

Elektronik medya kullanımıyla,  çocuklar ve ergenlerdeki dikkat problemleri 

arasındaki muhtemel bağlantılar hakkındaki büyüyen kaygıya karşılık,  yazarlar, 

araştırmacıların,   gençler  arasındaki yoğun  elektronik medya  kullanımıyla hafif  dikkat   

problemleri  arasında  küçük  pozitif   bağlantılara  ilişkin  kanıtlar  bulsalar da,  dikkat  



51 
 

eksiliği  ve  hiperaktivite  bozukluğu  ile  medya  kullanımı  arasında   şimdiye  kadar    hiç  

bir   kanıt   bulmadıklarını  söylemektedirler (Schmidt and Vandewater, 2008).  

J. Sprafkin ve arkadaşlarının (1984) ebeveynlerle yaptığı bir araştırma da, ebeveynler; 

televizyon seyretmenin dikkat eksikliği gösteren çocukların dikkatini uzun süre tutmasına 

yardımcı olduğunu ve bu onların yapabildikleri birkaç faaliyetten birisi olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Richard Milich and Elizabeth (1994),  yaşları yedi ile on iki  arasında olan,  AD/HD’si   

olan   veya  olmayan   erkek  çocuklar arasında  görülen,   televizyon  seyretmeye  harcanan  

zamanda  veya  TV  içeriğinin tiplerinde  hiç  bir   anlamlı  fark  bulmamışlardır. 

David Acevado-Polakovich ve birkaç meslektaşı (2007),  bir kesit çalışmasında,  

dikkat eksikliği teşhisi konulmuş okul çağındaki çocuklar arasında TV izlemenin çok daha 

yaygın olduğunu bulmuşlardır. Bununla beraber, yazarlar,  özellikle annenin eğitim seviyesini 

ve çocuğun yatak odasında televizyonun olup olmamasını kontrol ettikleri zaman farklılık 

ortaya çıkmıştır. Dikkat eksikliği olan okul çağındaki çocukların,  yatak odalarında TV’lerinin 

olması iki kat daha muhtemeldi, böylece,  onların TV’ye çok daha fazla erişimleri olduğu 

belirtilmiştir. Bu da potansiyel olarak,   onların daha yoğun TV kullanmalarının nedenini 

açıklamaktadır.  Üstelik odalarında TV cihazı olmayan dikkat eksikliği olan çocukların,  yatak 

odalarında televizyon olmayan normal çocuklardan daha fazla televizyon seyrettikleri de 

belirtilmiştir. Ebeveyn raporlarında da dikkat eksikliği olan çocukların televizyonla anlamlı 

derecede ilgili oldukları ifade edilmiştir. 

Frederick Zimmerman ve Dimitri Christakis (2007),   üç yaşından önce yüksek dozlu 

televizyon eğlence programları izlemekle beş yaşından sonraki dikkat  problemleri arasındaki  

bağlantı  bulduğunu rapor   etmektedirler.  Aksine,   eğitimle ilgili TV programları izlemenin 

sonraki dikkat problemleriyle ilişkili olmadığı belirtilmiştir.    

Piscalkiene (2009) tarafından homojen gruplara eğitim vermek suretiyle dikkat 

eksikliği olan çocuklarda bilişsel ve  psikomotor  becerileri  ve  sosyal  davranışı  geliştirmeye  

yardım  edecek  bütünleyici eğitim düzeltme yöntemleri  hazırlamak ve test etmek amacıyla 

bir araştırma yapılmıştır.  Bilişsel  davranış  düzeltmesi (egzersizler) bir  deneysel  gruba 

uygulanmış; diğer  grupta  ise hikaye yöntemleri kullanılmıştır. Her  iki  grupta,  grafik 

mantık  görevleri  ve spor  salonlarındaki bayrak yarışları(oyunlar) uygulanmıştır. Uygulamalı 

eğitim  metodolojilerinden – bilişsel davranış  düzeltme  veya  hikaye  yöntemlerinden 

birisinin,  amaçlı  bir  şekilde,  dikkat eksikliği olan çocukların bilişsel  alan ve  sosyal  

davranış   özeliklerinden   geliştirmeye  yardım ettiğini  belirtmemizi  mümkün  kılacak  

hiçbir  anlamlı  fark  bulunmamıştır. Dikkat eksikliği olan çocukların  kendi kendini  
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değerlendirmeye  dayanan davranış ve kişisel özelliklerinden yola çıkarak, uygulanan 

deneysel  eğitimin  hiçbir  ayrı  pozitif  değişiklik yapmamıştır. 

Smith ve Wallace (2011) ‘ın yaptığı çalışmada, öğrenme yetersizlikleri ve dikkat eksikliği 

olan çocukların sosyal becerilerini sadece dil sorunu ve sadece dikkat eksikliği olan 

akranlarıyla karşılaştırmak ve spesifik demografik faktörlerin yetersizlik durumu ve sosyal 

beceri arasındaki ilişkiyi nasıl düzenlediğini değerlendirmek için Özel Eğitim Boylamsal 

Çalışmasının  (SEELS, 2003) verileri incelenmiştir. Sonuçlar,  komorbit dil sorunu ile beraber 

dikkat eksikliği olan çocukların sosyal beceri eksikliklerinin sadece dil sorunu olan 

çocuklarınkinden daha belirgin olduğunu göstermiştir. Ek olarak aile katılımının (ailenin 

müdahalesinin),  dil sorunu artı dikkat eksikliği ve sadece dikkat eksikliği olan çocuklar 

arasındaki sosyal becerilerin artmasıyla ilişkili olacak şekilde, engel durumu ile sosyal beceri 

arasındaki ilişkiyi önemli bir şekilde düzenlediği belirlenmiştir. 

 

4.2. Dil İle ilgili Yapılmış Araştırmalar:  

Bu konu ile ilgili Swee (1994) , çocukların oyun ve dil kalıpları arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Yaşları 3-6 yaş arasında değişen 56 çocukla çalışmıştır. Çocukların oyun ve dile 

ili şkin gözlemleri standart bir oyun ortamında ve hem evde hem de sınıf ortamında 

yapılmıştır. Bu gözlemler aynı zamanda kaydedilmiş ve daha sonra da analiz edilmiştir. 

Sonuçta oyun ve dil düzeyleri arasında yüksek bir ilişki bulunmuştur (Akt. Özdenk, 2007). 

Dibek (2003), öğretilebilir zihinsel engelli çocuklarla yaptığı araştırmada eğitici 

dramanın kelime kazanımına etkisinin olup olmadığına bakmıştır. Deney ve kontrol 

grubundaki çocuklara Peabody Resim Kelime Testi uygulanmış ve resimlerini doğru olarak 

gösteremedikleri kelimeler saptanmıştır. Bu kelimeler arasından en çok bilinemeyen 20 

kelime seçilip, eğitici drama etkinliklerini hazırlamıştır. Araştırma sonucunda, uygulanan 

drama etkinliklerinin çocuklarda kelime kazanımına etki ettiği belirlenmiştir.   

Dereli (2003) tarafından okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaşlar arasındaki 

çocukların ifade edici dil düzeylerinin özlük niteliklerine ( yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel) ve 

bakım tarzına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelendiği araştırmada, anaokuluna devam 

eden çocukalrın yaş, anne eğitimi ve sosyo ekonomik düzeylerine göre dil gelişim düzeyleri 

arasında fark bulunurken, çocukların cinsiyet ve baba eğitim durumunun dil gelişim düzeyleri 

arasında fark oluşturmadığı bulunmuştur. 
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Bekir (2004) yapmış olduğu çalışmada hazırladığı Dil Eğitim Programının 

Almanya’da Okulöncesi Eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yas grubu Türk çocuklarının dil 

gelişimine etkisinin yanı sıra cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne eğitimi, anne mesleği, 

anaokuluna gitme süresine göre farklılık gösterip göstermediğine bakmıştır. 80 çocuk 

üzerinde yapılan araştırma ön test- son test kontrollü, deneysel bir araştırmadır. Araştırma 

sonunda çocuklara uygulanan dil eğitim programının, çocukların dil gelişimlerine etkisi 

olduğunu bulmuştur.  

Koçak ve Dereli (2005) okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş arasındaki çocukların 

ifade edici dil düzeylerini bakım tarzı ve anne-baba eğitim düzeyi açısından incelemişlerdir. 

Araştırmaya 4-6 yaş arasında 265 çocuk katılmıştır. Araştırmanın sonucunda bakım tarzı ve 

anne eğitim düzeyinin önemli bir farklılığa neden olduğu, baba eğitim düzeyinin önemli bir 

farklılığa neden olmadığı bulunmuştur. 

Cömertpay ( 2006), yaptığı araştırmasında drama etkinliklerinin, beş-altı yaş grubu 

çocukların dil edinimine etkisine bakmıştır. Deney grubunda bulunan çocuklarla drama 

yöntemini kullanarak dil etkinliklerini gerçekleştirmiş, kontrol grubundakilerle düz anlatım 

yöntemine dayalı dil etkinlikleri düzenlemiştir. Araştırma sonucunda yapılan uygulamanın 

çocukların dil edinimlerine etkisinin olmadığı görülmüş fakat dil gelişimlerini etkilediği 

sonucu çıkmıştır. 

Yazıcı (2007), birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçe’yi 

kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programı’nın etkisinin olup olmadığını 

araştırmıştır. Araştırma örneklemi, birinci dili Türkçe olan iki dilli 30 çocuk; ikinci dili 

Türkçe olan iki dilli 27 çocuk olmak üzere toplam 57 çocuktan oluşmuştur. Araştırmanın 

sonucunda, uygulanan dil eğitim programının çocuklar üzerinde etkili olduğunu bulmuştur.  

Er (2008) tarafından yapılan araştırma da, zaman kavramıyla zenginleştirilmi ş Türkçe 

dil etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarında zaman kavramı gelişimini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda uygulanan programının etkili olduğu görülmüştür.  

Koç (2009) yapmış olduğu çalışmada, dramanın çocukların dil gelişimine etkisini 

incelemiştir. Altı yaş grubu çocuklarla yapılan bu çalışma, deneysel niteliktedir ve toplamda 

100 çocuk katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Peabody Resim Kelime” testinin 

kullanıldığı çalışma da deney grubuna anadili etkinliklerine yönelik drama uygulamaları 

yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, uygulanan drama eğitiminin çocukların dil gelişimlerine 

etkisi olduğu bulunmuş, fakat cinsiyetin herhangi, bir etkisi olduğu görülmemiştir. 

Kayılı, Koçyiğit ve Erbay (2009) tarafından yapılan araştırma da, Montessori 

yönteminin beş ve altı yaş çocuklarının alıcı dil becerilerine etkisi incelenmiştir. Deneme 
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modelinde yapılan araştırmayı 40 çocuk oluşturmaktadır ve Peabody Resim Kelime Testi veri 

toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Montessori eğitimi alan çocukların 

alıcı dil becerilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programı alan çocukların alıcı dil 

becerilerine göre daha iyi olduğu bulunmuştur.   

Ergin (2012) tarafından yapılan araştırma da okulöncesi eğitim kurumuna devam 

etmekte olan 5-6 yaş çocuklarının dil gelişim düzeylerine ve sosyal kabul durumlarına yaş, 

cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okulöncesi eğitim kurumuna devam etme süresi 

değişkenlerinin etkisini araştırmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırma da yaş, 

sosyoekonomik düzey, kuruma devam süresi arasında fark bulunurken, cinsiyetin herhangi bir 

etkisinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca 5-6 yaş çocuklarının dil gelişim düzeyleri ile sosyal 

kabul durumları arasındaki ilişkiye bakılmış ve pozitif yönde bir ilişki bulmuştur.  

 

2.4.Oyun Yoluyla Eğitim İle İlgili Yapılmış Araştırmalar:  

Vukelich (1994) çocukların çevrelerindeki yazılı materyalleri okumaları üzerindeki 

yeteneklerini incelediği bir çalışma yapmıştır. Bu boylamsal çalışmanın sonucuna göre oyun 

düzeyi yüksek çocukların okuryazarlık malzemeleri ve çevrelerindeki spontan işaretleri 

okuyabilme yeteneklerinin fazla olduğu görülmüştür. (Saracho ve Spodek 2006). 

Kıldan ( 2001) tarafından yapılan araştırmada oyunun çocukların gelişim özelliklerine 

etkisine bakılmıştır. 47 öğrenci, haftada birgün olmak üzere, bir öğretim yılı süresince 

gözlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çocukların günlük hayatta yapamadıkları birçok 

etkinliği oyun sırasında gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır.  

Türkmenoğlu’nun (2005) yapmış olduğu tez çalışmasında, araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Oyun Yoluyla Matematik Kavramlarını Kazandırma Programı”nın etkisini 

incelemiştir. Sonuç olarak ön test ve son test arasındaki farklar incelendiğinde, deney 

grubundaki çocukların matematik becerilerinde, oyunla matematik programı uygulanmayan 

kontrol grubu çocuklarına göre artış olduğu görülmüştür. Programa katılan çocukların son test 

puanlarının, ön test puanlarından daha yüksek olması, uygulanan “Oyun Yoluyla Matematik 

Becerilerini Kazandırma Programı”nın mevcut okul öncesi programından daha etkili 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

 Erşan (2006) yaptığı araştırma da okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş 

grubu çocuklarının oyun ve çalışma ile ilgili algılarını incelemiştir. Yapılan çalışmada yarı 

yapılanmış nitel görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma da çocukların kimlik bilgileri ve 

sorulan açık uçlu sorulara yönelik görüşlerinin kaydedildiği veri toplama kayıt formu ve 

görüşme sırasında çocuklara gösterilecek çeşitli sınıf içi oyun ve çalışma etkinliklerini içeren 
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16 fotoğraf olmak üzere iki ayrı veri toplama aracı kullanmıştır. Her çocuğa fotoğraflarla ilgili 

aynı sorular sorulmuş, çocukların açıklamaları sınırlandırılmamıştır. Araştırma sonucunda 

okulöncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş grubundaki çocukların kendilerine 

gösterilen oyun ve çalışma içerikli fotoğraflarda oyun ve çalışmayı birbirinden ayırt 

edebildikleri görülmüştür. Çocukların fotoğraflarda oyuncak gördükleri zaman “oyun”, 

gerçek malzeme gördüklerinde ise “çalışma” dedikleri görülmüştür. Diğer taraftan öğretmenin 

bulunduğu oyun ortamlarının bazı çocuklar tarafından oyun, bazıları tarafından çalışma olarak 

algılandıkları belirlenmiştir. 

 Özdenk (2007) oyunun, çocukların psikomotor becerileri olan büyük ve küçük kas 

becerilerine etkisine bakmıştır. Deney grubuna 1 saatlik seanslarla toplam 30 seans oyun 

oynatılmıştır. Araştırma sonucunda; Belirlenmiş olan oyunların deney grubunun denge, top 

tutma, top atma, sıçrama, yerden top alma ve koşu becerilerini olumlu yönde etkilediği; Erkek 

çocukların koşu becerileri hariç diğer becerilerinin oyun yoluyla geliştirilebileceği; Kız 

çocuklarının denge ve çabukluk becerileri hariç diğer becerilerinin oyun yoluyla 

geliştirilebileceği belirlenmiştir. 

 Dağbaşı (2007) tarafından oyun tekniğinin Arapça öğretiminde kullanımına yönelik 

bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda çocuklar tarafından daha eğlenceli bulunduğu, 

aktif katılım sağlandığı ve çalışmanın başarılı olduğu görülmüştür.  

 Bağçeli (2008)’ in yaptığı çalışmada yedi-sekiz yaş çocukların cinsiyet özelliklerine 

ili şkin kalıp yargıların gelişmesinde köyde veya kentte yaşama, cinsiyetin etkisi ve annenin 

eğitim düzeyi ile kadın ve erkeklere ait kalıp yargıların tanınması bakımından kız ve erkek 

çocuklar arasındaki farkı araştırma ve köyde ve kentte yasayan kız ve erkek çocukların oyun 

ve oyuncak tercihlerini saptamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıp yargıların, kentte yasayan çocuklarda daha yüksek olduğu, erkek 

kalıp yargıların, kız ve erkek çocuklar tarafından daha fazla tanındığını saptamıştır. Ayrıca, 

çocuklardaki cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıların, annenin eğitim düzeyinin 

yükselmesi ile birlikte artış gösterdiğini de belirlemiştir. Köyde yasayan çocukların genellikle 

dışarıda oynanan oyunları tercih ettiği, kentte yasayan çocukların ise evde rahatlıkla 

oynanabilen oyunları tercih etmekte olduğu belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerinin ve 

içinde yasadıkları çevrenin, tercih ettikleri oyuncakları etkilediği görülmüştür. 

Benigno ve Farrar (2012), oyunun 32 kardeş çifti üzerinde yaptığı araştırma 

bulgularına göre kardeş oyunları vasıtasıyla oynanan oyunların dikkat gelişimini etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca sosyal gelişimi ve sosyal gelişim fonksiyonların gelişimini 

desteklemektedir.   
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Modeli: 

 Yapılmış olan araştırma; okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 

çocuklarda oyun temelli dikkat eğitim programının, çocuklardaki dikkat ve dil becerilerine 

etkisini incelemeye yönelik, ön test- son test kontrol gruplu, deneysel bir çalışma olmuştur. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni dikkat ve dil becerilerine yönelik etkinliklerin oluşturduğu 

dikkat oyun eğitim programı, bağımlı değişkeni ise bu programın çocukların dikkat ve dil 

becerileri üzerindeki etkililiğidir.  

Araştırma için düzenlenen etkinliklere 80 öğrenci katılmıştır. Devamsızlık sorunu olan 

öğrencilerle en düşük ve en yüksek puan alan öğrencilerin test puanları araştırma sonucunu 

olumsuz etkileyeceği düşünüldüğü için, araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. İki sınıf 

kontrol, iki sınıf deneme grubu olmak üzere toplamda dört sınıfla çalışma yapılmıştır. Aynı 

okulda eğitim gören ve 2 sınıf sabahçı, 2 sınıf öğlenci olan gruplar deneme ve kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Deneme grubunda yer alan çocuklara 10 hafta ve hafta da iki kez 

olmak üzere “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” uygulanmıştır. Programa başlamadan 

önce kontrol ve deneme grubunda olan çocukların dil gelişimlerini ölçmek amacıyla Peabody 

Resim-Kelime testi, dikkatlerini ölçmek amacıyla da FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için 

Konsantrasyon Testi) uygulanmıştır. Daha önceden hazırlanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programı”nın deneme grubuna uygulanması sonucunda deneme ve kontrol grubu çocuklara, 

son test Peabody Resim Kelime Testi ve FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için Konsantrasyon 

Testi) uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Kontrol grubunda 5-6 yaşlarında 31, 

deneme grubunda da 5-6 yaşlarında 31 öğrenci olmak üzere toplam 62 çocuğun verileri 

kullanılmıştır.  

 

3.2. Çalışma Grubu: 

Bu araştırmanın çalışma grubunu; 2011\2012 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde 

ikamet eden ve okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 5 ve 6 yaşlarındaki 62 çocuk 

oluşturmuştur. Karaman İl Milli E ğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile okul seçilmiş daha sonra da çocuklar seçilerek dört grup 

oluşturulmuştur. Daha sonra yine tesadüf yöntemiyle bu dört gruptan ikisi deneme, ikisi 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 80 öğrenci ile başlanmıştır, devamsızlık ve 
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çok yüksek ve düşük puan alma gibi durumlardan dolayı deneme grubu 31 çocuk ve kontrol 

grubu da 31 öğrenciden alınan veriler üzerinden araştırma sonlandırılmıştır.   

Araştırmaya katılan çocukların cinsiyet, yaş ve eğitim süreleri frekans ve yüzde 

dağılımlarına göre tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

     Deneme Grubu      Kontrol grubu          Toplam 

      N      %     N    %    N    % 

 

Cinsiyet 

Kız    14  45.2    17  54,8    31  50.0 

Erkek    17  54.8    14  45,2    31  50.0 

Toplam    31  100.0    31  100.0    62  100.0 

 

Yaş 

5 yaş    6  19.4    1  3.2    7  11.3 

6 yaş    25  80.6    30  96.8    55  88.7 

Toplam    31 100.0    31  100.0     62  100.0  

 

Eğitim 

Süresi 

1 yıl    27  87.1    20  64.5    47  75.8 

2 yıl    3  9.7    7  22.6    10  16.1 

3 yıl    1  3.2    4  12.9    5  8.1 

Toplam    31 100.0    31  100.0    62  100.0 

 

 Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların %50.0’ini kız (%45.2’i 

deneme grubu, %54.8’i kontrol grubu) %50.0’ini (%54.8’i deneme grubu, %45.2’i kontrol 

grubu) erkek çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kız ve erkek çocukların sayısının 

her iki grupta da aynı olduğu görülmektedir.  

 Araştırmaya katılan çocukların % 11.3’ünü 5 yaş grubu ( % 19.4’ü deneme grubu, % 

3.2’si kontrol grubu) % 88.7’sini 6 yaş grubu (% 80.6’ı deneme grubu, % 96.8’i kontrol 

grubu) çocuklar oluşturmaktadır. Çocukların yaşlarına bakıldığında 6 yaş grubunda olan 

çocukların çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

 Araştırmaya katılan çocukların eğitim sürelerine bakıldığında ise; % 75.8’inin 1 yıl ( 

%87.1’i deneme grubu, %64.5’i kontrol grubu), % 16.1’inin 2 yıl ( % 9.7’i deneme grubu, % 

22.6’ı kontrol grubu), % 8.1’inin de 3 yıl (%3.2’i deneme grubu, % 12.9’u kontrol grubu) 

okula devam ettiği görülmektedir. Çocukların aldıkları eğitim sürelerine bakıldığında, 

araştırmaya katılan çocuklardan 1 yıldır okula devam eden çocukların fazla olduğu 

görülmektedir. 
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 Araştırmaya katılan çocukların ebeveynlerinin demografik özelliklerine göre 

dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Anne Babalarının Demografik 

Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

 
     Deneme Grubu    Kontrol Grubu          Toplam 

   N    %    N    %   N   % 

Anne Yaş 

 

 

Anne Meslek 

 

 

 

Anne 

Öğrenim 

Düzeyi 

< 30    8  25.8    10  32.3    18  29.0 

31-35    9  29.0    11  35.5    20  32.3 

36-40    11  35.5    7  22.6    18  29.0 

41>    3  9.7    3  9.7    6  9.7 

Toplam    31 100.0    31  100.0    62  100.0 

Ev hanımı    27  87.1    26  83.9    53  85.5 

İşçi    2   6.5    1  3.2    3  4.8 

Memur    2   6.5    4  12.9    6  9.7 

Toplam    31 100.0    31  100.0    62  100.0 

İlkokul    23  74.2    8  25.8    31  50.0 

Ortaokul    2  6.5    5  16.1    7  11.3 

Lise    5  16.1    13  41.9    18  29.0 

Yükseköğretim    1  3.2    5  16.1    6  9.7 

Toplam    31 100.0    31  100.0    62  100.0 

Baba Yaş 

 

 

 

Baba 

Meslek 

 

 

 

Baba 

Öğrenim 

Düzeyi 

< 30    4  12.9    5  16.1    9  14.5 

31-35    10  32.3    7  22.6    17  27.4 

36-40    6  19.4    8  25.8    14  22.6 

41>    11  35.5    11  35.5    22  35.5 

Toplam    31  100.0    31  100.0    62  100.0 

       

İşçi    8  25.8    8  25.8    16  25.8 

Serbest Meslek   13  41.9    10  32.3    23  37.1 

Memur   10  32.3    13  41.9    23  37.1 

Toplam   31  100.0    31  100.0    62  100.0 

İlkokul   13  41.9    3  9.7    16  25.8 

Ortaokul   1  3.2    5  16.1    6  9.7 

Lise   7  22.6    8  25.8    15  24.2 

Yükseköğretim   10  32.3    15  48.4    25  40.3 

Toplam    31 100.0    31  100.0    62  100.0 

Aile Çocuk 

Sayısı 

Bir çocuk    3  9.7    3  9.7    6  9.7 

İki çocuk    16  51.6    19  61.3    35  56.5 

Üç çocuk ve fazlası    12  38.7    9  29.0    21   33.9 

Toplam    31  100.0    31  100.0    62  100.0 

Aile Gelir 

Düzeyi 

500L ve az    3  9.7    1  3.2    4  6.5 

500-1000L    13  41.9    11  35.5    24  38.7 

1000L ve üstü    15  48.4    19  61.3    34  54.8 

Toplam    31  100.0    31  100.0    62  100.0 



59 
 

 Tablo 2 incelendiğinde örneklem grubunu oluşturan çocukların annelerinin yaşlarına 

göre, %29.0’unun anneleri 30 yaş ve altı olan çocuklar oluşturmaktadır. Anneleri 31-35 yaş 

arası olan çocukların %32.3 (%29.0’u deneme grubu, %35.5’i kontrol grubu), anneleri 36-40 

yaş arası olan çocukların ise %29.0 (%35.5’i deneme grubu, %22.6’i kontrol grubu) olduğu 

görülmektedir. Anneleri 41 yaş ve üstü olan çocukların deney ve kontrol grubunda eşit olduğu 

görülmektedir (%9.7). 

 Araştırmaya katılan çocukların annelerinin mesleklerine göre, % 85.5 ( %87.1’i 

deneme grubu, % 83.9’u kontrol grubu) ev hanımı olduğu görülmektedir. Anneleri işçi olan 

çocuklar % 4.8’i ( %6.5’i deneme grubu, %3.2’si kontrol grubu), anneleri memur olan 

çocuklar ise %9.7 ( %6.5’i deneme grubu, % 12.9’u kontrol grubu) olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan çocukların anne öğrenim düzeyine göre, %50.0’ı anneleri ilkokul 

mezunu olan çocuklar (%74.2’i deneme grubu, %25.8’i kontrol grubu) %11.3’ünü anneleri 

ortaokul mezunu olan çocuklar (% 6.5’i deneme grubu, %16.1’i kontrol grubu) %29.0’ı 

annesi lise mezunu olan çocuklar (%16.1’i deneme grubu, %41.9’u kontrol grubu) % 9.7’si 

annesi yükseköğretim mezunu olan çocuklar (%3.2’si deneme grubu, %16.1’i kontrol grubu) 

oluşturmaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde örneklem grubunu oluşturan çocukların babalarının yaşlarına 

göre, %14.5’inin babaları 30 yaş ve altı olan çocuklar oluşturmaktadır. Babaları 31-35 yaş 

arası olan çocukların %27.4 (%32.3’u deneme grubu, %22.6’i kontrol grubu), babaları 36-40 

yaş arası olan çocukların ise %22.6 (%19.4’u deneme grubu, %25.8’i kontrol grubu) olduğu 

görülmektedir. Babaları  41 yaş ve üstü olan çocukların deneme ve kontrol grubunda eşit 

olduğu görülmektedir (%35.5).  

 Araştırmaya katılan çocukların babalarının mesleklerine göre, % 25.8 ( %25.8’i 

deneme grubu, % 25.8’i kontrol grubu) işçi olduğu görülmektedir. Her iki deneme grubunda 

babası işçi olan çocukların sayılarının eşit olduğu görülmektedir. Babaları serbest meslek olan 

çocuklar % 37.1’i ( %41.9’u deneme grubu, %32.3’ü kontrol grubu), babaları memur olan 

çocuklar ise %37.1 ( %32.3’ü deneme grubu, % 41.9’u kontrol grubu) olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan çocukların baba öğrenim düzeyine göre, %25.8’i babaları ilkokul 

mezunu olan çocuklar (%41.9’u deneme grubu, %9.7’i kontrol grubu) % 9.7’i babaları 

ortaokul mezunu olan çocuklar (% 3.2’i deneme grubu, %16.1’i kontrol grubu) %24.2’i 

babası lise mezunu olan çocuklar (%22.6’i deneme grubu, %25.8’i kontrol grubu) % 40.3’ü 

babası yükseköğretim mezunu olan çocuklar (%32.3’ü deneme grubu, %48.4’ü kontrol grubu) 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 2 incelendiğinde örneklem grubunu oluşturan çocukların aile çocuk sayılarına 

bakıldığında, bir çocuğa sahip olan ailelerin kontrol ve deneme grubunda eşit olduğu 

görülmektedir (%9.7). İki çocuğa sahip olan aileler %56.5’i (%51.6’sı deneme grubu, % 

61.3’ü kontrol grubu), üç ve daha fazla çocuğa sahip olan aileler %33.9’u ( % 38.7’si deneme 

grubu, % 29.0’ı kontrol grubu) oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan çocukların aile gelir düzeylerine bakıldığında, % 6.5’inin 500L ve 

az ( %9.7’i deneme grubu %3.2’i kontrol grubu), %38.7’sinin 500-1000L arası (%41.9’u 

deneme grubu, %35.5’i kontrol grubu),  % 54.8’inin 1000L ve üstü ( % 48.4’ü deneme grubu, 

%62.3’ü kontrol grubu) oluşturduğu görülmektedir. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları: 

 Peabody Resim-Kelime Testi ve FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için Konsantrasyon 

Testi) kontrol ve deneme grubundaki çocuklara, bireysel olarak uygulanmasıyla veriler 

toplanmıştır.  

 

3.3.1. Bilgi Formu: 

Çocuk ve ailesi hakkında gerekli bilgilerin elde edilmesi için araştırmacı tarafından 

konu ile ilgili kaynakça taranarak hazırlanan bilgi formu açık uçlu ve çoktan seçmeli 

sorulardan oluşmaktadır. Bilgi formu çocuk ve ailesi ile ilgili bilgileri içermektedir.  

 

3.3.2. Peabody Resim-Kelime Testi (Peabody Picture-Vocabulary Test): 

 Peabody Resim-Kelime Testi, 2–12 yaş arası çocukların kelime bilgisinin gelişimini 

ölçen ve çocuklara bireysel olarak uygulanan bir performans testidir.  

Çocukların alıcı dil gelişimlerini belirlemek amacıyla asıl formu İngilizce (Peabody 

Picture-Vocabulary Test) olan, Peabody Resim-Kelime Testi, 1959 yılında Dunn tarafından 

geliştirilmi ş ve Türk toplumu için uyarlanması Fulbright görevlisi Dr. Jack Katz ile Ankara 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi görevlilerinden Feyiz Önen, Aliye Uzlukaya, Nermin Demir, 

Perihan Uludağ tarafından 1974 yılında yapılmıştır . 

Türkçe formun çeviri işlemi ana dili Türkçe olan dört, ana dili İngilizce olan bir ve her 

iki dili de iyi bilen iki olmak üzere toplam yedi kişi tarafından İngilizce-Türkçe sözlük 

kullanılarak yapılmıştır. Türkçe çeviri her iki dile de hâkim çeşitli ki şilerce kontrol edilmiştir. 

Daha sonra test bir grup çocuğa uygulanmış; Türk kültürüne uymayan kelimeler ve resimler 

değiştirilmi ştir. Şehirde (N=599), köyde (N=679) ve gecekonduda (N=162) yaşayan 2-12 yaş 

arasında 735 erkek, 705 kız olmak üzere toplam 1440 çocuktan elde edilen ortalama puan ve 
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standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca çocukların testten aldıkları ham puanlara göre 

kelime yaşını gösteren bir tablo hazırlanmıştır Peabody Resim-Kelime Testinin Türkiye’de 

Katz ve arkadaşları (1974) tarafından yapılan yapı geçerliğinde 21 kız ve 21 erkeğin puanları t 

testi ile karşılaştırılmıştır ve istenen yönde anlamlı cinsiyet farkı ortaya çıkmamıştır. Ayrıca, 

şehirde ve köyde yaşayan çocukların puanları da t testi ile karşılaştırılmış ve .01 düzeyinde 

şehir çocuklarının lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur Peabody Resim Kelime Testi, 

1970’lerden bu yana en çok kullanılan resim kelime testidir. Test, her kartta sekiz resmin 

bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. 2,5–18 

yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bir gelişim testidir. Testin III. basımının güvenirlik 

çalışması Dunn & Dunn (1997) tarafından yapılmıştır ve cronbach alpha kat sayısı .91 ile .93 

arasında değişiklik göstermiştir. Peabody resim kelime testi bireysel bir test olup bir oturumda 

bir kişiye uygulanır . 

Testin güvenirliği 0.71 ile 0.81 arasında değişmektedir. Testin tekrarı güvenirliği ise 

0.52 ve 0.90 arasında bulunmuştur. Peabody Resim Kelime Testi'nin StanfortBinet ve 

Wechsver ile yapılan benzer ölçekler geçerliği 0.20 ile 0.90 arasında değişmektedir  

100 adet karttan oluşan testte, çocuğun her kartta bulunan dört adet resim arasından 

kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir. Her doğru 

yanıta 1 puan verilir. Teste son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap alınana kadar devam 

edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır. Bunu bulmak için de çocuğun en 

son bildiği kelimenin sıra numarasından, o numaraya kadar yaptığı yanlışların toplamı 

çıkartılır. Elde edilen bu ham puan, önceden saptanmış olan çocuğun yaşadığı yere (köy, 

şehir, gecekondu) göre “Alici Dil Yaşını Bulma Çizelgesi” den alıcı dil yaşına çevrilir. 

Doğum tarihi (gün/ay/yıl) testin yapıldığı tarihten çıkartılarak takvim yaşı bulunur (Peabody 

Resim-Kelime Testi Kullanma Kılavuzu, 1972, Akt. Bekir, 2004, Öner, 2008).  

 

3.3.3. FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için Konsantrasyon- Dikkat Toplama Testi): 

Raatz & Möhling (1971) tarafından geliştirilen ve çocukların dikkat toplama 

becerilerini ölçmeyi amaçlayan bu testte, çocukların birbirine karıştırılmış elma ve armutların 

içerisinden 90 saniyede armutları� bulmaları� ve işaretlemeleri istenmektedir (Kuşcu, 

2010).   

 “Test 1968‟de n=266, 5;0-6;3 yaşındaki çocuklara uygulanmıştır. 1970‟de n=1170, 

beş-altı yaşlarındaki çocuklara uygulanmıştır. Son uygulamada yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey göz önünde bulundurulmuştur. Son olarak test-tekrar-test, n=100, yarım saat ara ile 

Frankfurt‟ta; n=29, üç hafta ara ile Nordschein Westfalen‟de; n=66, yedi ay ara ile 
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uygulanmıştır. Türkiye‟ de de, bu test Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi son 

sınıf öğrencileri tarafından Klinik Psikoloji Uygulamaları dersinde yönergenin anlaşılması ve 

testlerin uygulanması açısından beş-altı yaş grubundaki 30 çocuğa uygulanmıştır. FTF-K 

testinin güvenirliği test-tekrar-test metodu ile saptanmıştır. 1969 yılının sonbaharında 20 

çocuk yuvasında n= 100, 5 yaşındaki çocuklara yarım saat ara ile test- tekrar- test metodu ile 

FTF-K testi uygulanmıştır. 1. ve 2. Test uygulamaları arasındaki korelasyon r= 0.79‟dur”. 

“1971‟de iki çocuk yuvasında n=29, 4 yaşındaki çocuklara üç hafta ara ile uygulanmıştır. İki 

uygulama arasındaki korelasyon r=0.85 olarak bulunmuştur”. “Ölçek her araştırmacı 

tarafından her öğrenciye bireysel olarak uygulanmıştır”. ( Kaymak, 1995)  

FTF-K Dikkat Toplama Testi araştırmacı tarafından her çocuğa bireysel olarak 

uygulanır. Testte çocuğun 90 saniyede çizdiği armutlar ham puanı oluşturmaktadır. Yaş ve 

cinsiyet sonucu etkileyeceğinden dolayı düzeltilmiş puan hesaplanır. Çocuğun düzeltilmiş 

puanını hesaplamak için, çocuğun testi aldığı günkü takvim yaşı bulunur ve düzeltilmiş puan 

tablosundan karşılık gelen puan ham puana eklenerek test değerlendirilir.  

 

3.3.4. Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı: 

5 ve 6 yaşındaki öğrencilerin dikkat becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 

oluşturulan oyun temelli dikkat eğitim programı hazırlanmıştır. Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programı oluşturulurken öncelikle “çocuklarda dikkat gelişimi, oyun öğretimi, okul öncesi 

eğitim programları” konularında literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra çocukların dikkat 

eğitimini temel alan araştırmalar incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukların 

kazanması gereken dikkat becerileri saptanmış ve araştırmacı tarafından çocukların düzeyine 

uygun Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı danışman rehberliğinde hazırlanmıştır. 

Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı hazırlanırken 5 ve 6 yaşındaki çocukların 

gelişim özellikleri dikkate alınmıştır. Ayrıca Posner ve Rafal (1987)’in dikkatle ilgili 

tanımlamaları da programa şekil vermiştir.  

Bunlar;  

a) Uyanıklık ya da odaklanmış dikkat; fiziksel ve zihinsel olarak tepki vermeye hazır 

olma halidir.  

b) Seçici dikkat; belli uyaranları süreç içinde seçerken diğerlerini elemektir. Seçici 

dikkat seçilen bilgiye tepki verme işini artırmaktadır.  

c) Genel dikkat hali ya da sürekli dikkat; uzun bir zaman diliminde belli bir göreve 

zihinsel çabanın devam ettirilebilme yeteneğidir (Karaduman, 2004). Program grup 
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uygulaması olarak her bir üyenin etkin katılımı ve etkileşimini sağlayabilecek şekilde 20 

oturum olarak planlanmıştır. 

Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı 60 adet oyundan oluşmuştur. 20 oyun 

ısındırıcı- 20 oyun hareketli ve 20 oyun dinlendirici özellik taşımaktadır. Günümüzde 

eğitimciler, etkin öğrenmenin insan potansiyelinin bütünüyle gelişebilmesi için temel teşkil 

ettiğini ve gelişimsel açıdan uygun öğrenme durumları sağlayan ortamlarda etkin öğrenmenin 

en verimli şekilde gerçekleşeceği görüşündedirler.  Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının 

oluşturulmasında Platon ( M.Ö 427-347) Çiçero ( M.Ö. 106-43) ve Quintilianus (M.S35-96) 

Ebu Hamid Gazali (1058-1111) Montaigne (1533-1592), Amos Comenıus ( 1592-1671) F. 

Schıller ( 1770-1835) Frobel ( 1782-1852),in  oyunla ilgili görüşlerinden yaralanılmıştır.  

 Oyun, çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemekle beraber özellikle dil gelişimi için 

çok önemli bir unsurdur. Oyun; dinleme, gözlemleme, taklit etme, kavram oluşumu ve 

sembolik anlama gibi dil gelişiminin temelini oluşturan bu becerilerin gelişimine de yardım 

eder. (Dönmez ve Diğerleri, 1981)  

Bu bağlamda Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı oluşturulurken seçilen oyunların 

çocukların dil gelişimlerine katkısı da göz önünde bulundurulmuştur. Özellikle Chomsky ve 

Piaget’in görüşleri dikkate alınmıştır:  

Chomsky ve Piaget çocuğun baskın olarak çevre tarafından biçimlendirilemeyeceğini 

ve zihinsel yapının kendiliğinden gelişeceğini savunur. Chomsky dilin gelişiminde genlerin 

büyük rolü olduğuna inanırken, Piaget gelişimde genlerin kontrolünün baskın etkisine daha az 

önem vermektedir. Piaget ve onu izleyenler genel bilişsel gelişimin dil gelişimi ile yakından 

ilgili olduğunu savunurlar. Piaget ayrıca diğer dönemlerdeki bilişsel durumun dili etkilediği 

yönünde bir fikre sahiptir, örneğin; liguistik sistemi yani kelimeleri kullanan çocuk aynı 

zamanda liguistik olmayan sembolleri de kullanmaktadır. 

Chomsky’ e göre çocuklar karışık gramatik kurallarını neredeyse kendi başlarına 

öğrenmektedirler. Gerekli olan tek şey çocuğun konuşulanları duymasıdır. Daha sonra 

denemeler yapmaya başlayacaktır ( Ataman, 2004).  

Oyunun çocuğun bütün  gelişimini desteklediği bilinen bir gerçektir. Oyun, çocuğun 

sözcük dağarcığını geliştirmekte, çocuğa rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama 

alışkanlığını kazandırmakta, soru sormayı, yeni bilgiler edinmeyi, nesneleri, araç gereçleri 

tanımayı, adları öğrenmeyi, işlevleri kavramayı ve onları kullanmayı öğretmektedir. Çocuk 

oyun esnasında dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlama, yeni sözcükler kazanma, duygu ve 

düşüncelerini anlatma, bir problem durumunu çözümleyebilme, tahminlerde bulunma, bilgi 

aktarma amacıyla kullanır.( Pehlivan, 2005) 
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Öğrenmenin temeli, bir uyarıcıya dikkat etme ve bu dikkati gereken süre boyunca o 

uyarıcı üzerinde devam ettirebilmektir. Dilin bir çocuk için karmaşık bir uyarıcı olduğu 

düşünülürse, bu uyarıcıya dikkatini istenilen ölçüde veremeyen bir çocuğun dili öğrenme 

sürecinde bazı problemleri olacaktır. Cooper ve arkadaşları ( 1974), dil gelişiminde geriliği 

olan çocukların çoğunun dikkat problemleri olduğunu ve bu problemlerin çocuklara 

uygulanan sistemli eğitim sonucunda azaldığını ve dil gelişimlerinde gözlenebilen ilerlemeler 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu ve buna benzer pek çok araştırma sonuçları, dikkat kontrolünü 

geliştirmenin dilin kazanılmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu göstermektedir. 

(Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

Programda çocukların dikkatleri artırıcı oyunlar belirlenmiştir. Oluşturulan her 

oturumda ısındırıcı- hareketli- dinlendirici oyunlar sırasıyla uygulanacak şekilde 

planlanmıştır. Oyunlarda çocukların aktif ve pasif oluşlarının dengeli dağılmasına dikkat 

edilmiştir. Özellikle dinlendirici oyunlarda kartlarla etkinlikler planlanarak, çocukların 

odaklanmış- seçici ve sürekli dikkatlerini geliştirici çalışmalara yer verilmiştir.   

Eğitim materyalleri çocukların günlük hayatları ile ilişkili ve yakın çevrelerinde 

bulunan somut nesnelerden seçilmiştir. Oyunların gerektirdiği bazı materyaller önceden temin 

edilmiş veya hazırlanmıştır. 

 
3.3.4.1.Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının Temel İlkeleri: 

Dikkat eğitim programının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında aşağıdaki ilkeler 

göz önünde tutulmuştur.  

 

Hazırlanışında: 

1. Dikkat eğitim programı hazırlanırken çocuk merkezli olmasına özen gösterilmiştir.  

2. Amaç ve kazanımlar seçilirken çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınmıştır.  

3. Amaç ve kazanımların belirlenmesinde 2006 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı 

temel alınmıştır.  

4. Gerektiğinde 2006 MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaç ve 

kazanımların yanı sıra araştırmacı tarafından da amaç ve kazanımlar yazılmış ve 

uzman denetiminden geçirilmiştir.  

5. Etkinlik olarak oyun seçilmiştir ve seçilen oyunlar ile dikkatin artabileceği 

düşünülmüştür. Çünkü oyun okul öncesi çocuğunun işidir.  

6. Oyunlar amaç ve kazanımları gerçekleştirecek şekilde kaynaklardan seçilmiş ya da 

düzenlenmiştir.  
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7. Seçilen oyunlar basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Önce ısındırıcı oyunlara daha 

sonra hareketli oyunlara yer verilmiştir. Süreç dinlendirici oyunlarla birlikte oturumun 

bitirilmesi planlanmıştır.  

 

Uygulanışı:   

8. Oyun temelli Dikkat Eğitim Programı okul öncesi eğitim sınıflarında uygulanmıştır.  

9. Sınıflarda çocukların kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri bir ortam 

hazırlanmıştır.  

10. Oyunların gerektirdiği araç ve gereçler önceden temin edilmiş ya da hazırlanarak 

uygulama başlamadan hazır hale getirilmiştir.  

11. Oyunlara her öğrencinin aktif katılması sağlanmıştır. Katılmak istemeyen öğrencilere 

izlemesi için süre tanınmış, ancak oyuna katılımları için ayrıca desteklenmişlerdir.   

 
3.3.4.2.Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının Uygulanışında Kullanılan Yöntem Ve 

Teknikler: 

 Etkin öğretimin gerçekleşebilmesi için, öğrenme ortamının çocuğun öğrenmesini 

kolaylaştıracak öğretmen davranışları, uygun öğretim yöntemleri ve materyalleri açısından 

düzenlenmesi gerekir. Her çocuk için geçerli olabilecek tek bir öğretim yöntemi yoktur. 

Bundan dolayı Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının uygulanışında farklı yöntem ve 

tekniklere yer verilmiştir. Programda anlatım, soru-yanıt, drama, gösteri, grup tartışması ve 

grup işbirliği yöntem ve teknikleri kullanılmıştır ( Sağlam, 2010).  

 

3.4. Verilerin Toplanması, Çözümü ve Yorumlanması: 

Peabody Resim Kelime Testi ve FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için Konsantrasyon 

Testi) araştırmaya katılan tüm çocuklara ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra sadece 

deneme grubuna 10 hafta ve hafta da iki gün olacak şekilde “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programı” uygulanmıştır. Programın sonunda tüm çocuklara tekrar Peabody Resim Kelime 

Testi ve FTF-K (5-6 yaşındaki çocuklar için Konsantrasyon Testi) uygulanarak, sonuçları 

yorumlanmıştır.  

Program uygulamasından önce ve sonrasında uygulanan testler okul yönetimi 

tarafından belirtilen, çocukların dikkatlerini dağıtmayacak odada uygulanmıştır. Odada 

çocukların oturabileceği yükseklikte bir sandalye ve bir masa bulundurulmuştur. Çalışma 

çocuklarla aynı göz hizasında olacak bir konumda gerçekleştirilmi ştir. Yapılan testler tüm 

gruplara aynı odada uygulanmıştır.  
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Ön ve son testlerin uygulanmasından önce araştırmacı, sınıf öğretmenleri ile çocuklar 

hakkında görüşmüştür. Testin uygulanacağı gün hasta ya da yorgun olan çocukların 

dikkatlerini toplamada zorluk yaşayacakları ve test sonucunu etkileyeceği düşünüldüğünden, 

bu çocuklar kendilerini iyi hissettiği ve hazır olduğu zamanda test yapılmıştır.   

 

3.5. Verilerin Analizi:  

Araştırmaya dahil edilen çocuklardan dikkat ve dil testleri puanlarıyla elde edilen 

veriler SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

 Çocuklar ve ebeveynlerine ait bilgiler frekans ve yüzde kullanılarak verilmiştir. 

Araştırmanın denencelerini yanıtlayabilmek için analizde “t testi” kullanılmış, ortalama ve 

standart sapma kullanılarak sonuçlar betimlenmiştir.  

 Önemlilik düzeyi α = 0.05 olarak alınmıştır, ancak α = 0.01 düzeyinde önemli olan 

ili şki ya da farklarda gösterilmiştir. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR, TARTI ŞMA VE YORUM 

 

Bu bölümde denencelerle ilgili bulgulara yer verilmiştir. Önce deneme ve kontrol 

grubundaki çocukların “Peabody-Resim Kelime Testi” ve “ FTF-K 5-6 Yaşındaki Çocuklar 

için Konsantrasyon Testi” ön-test puanları, daha sonra “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programının” çocukların dil ve dikkat gelişimlerinde etkili olup olmadığını test etmek 

amacıyla deneme ve kontrol grubundaki çocukların “Peabody-Resim Kelime Testi” ve “ FTF-

K 5-6 Yaşındaki Çocuklar için Konsantrasyon Testi” son-test puanları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı incelenmiştir.  

 Aşağıda denenceler sırasıyla verilmiştir. İlk önce araştırmada kullanılan FTF-K (5-6 

Yaşındaki Çocuklar İçin Konsantrasyon Testi) bulgu, tartışma ve yorumuna, daha sonra da 

Peabody Resim-Kelime Testi bulgu, tartışma ve yorumlarına yer verilmiştir.  

 

Denence.1.0. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının dikkat becerileri ön-test 

puanları arasında önemli bir fark yoktur.   

 

Deneme ve kontrol grubu çocuklarının FTF-K ön-test puanları arasındaki farkın önem 

kontrolü bağımsız T Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. FTF-K Ön Testler için Kontrol ve Deneme Gruplarının Karşılaştırılması (İki 

Ortalama arasındaki Farkın Önemlilik Testi) 

 

Gruplar 

     

   N 

       _ 

      X 

    

     S 

  

     t 

    

     p 

Kontrol    31   29.00   5.51  

-.044 

 

 

.965 
Deneme    31   28.93   5.90 

* p< 0.01 
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Deney Kontrol
0,00 00

10 ,0 000

20 ,0 000

30 ,0 000

Kontrol ve Deneme Gruplarının FTF-K Ön Test Puan Ortalamaların ın Dağıl ımı

 
Tablo 3 ve grafik incelendiğinde kontrol grubunda olan çocukların FTF-K ön test puan 

ortalaması değeri 29.00, deneme grubunu oluşturan çocukların FTF-K ön test puan ortalaması 

değeri 28.93’dür. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre kontrol ve deneme grubunun FTF-K ön 

testinden aldıkları puan ortalamaları farkının önemli olmadığı görülmüştür (p>0.05). Bu 

değerler, deneme ve kontrol grubundaki öğrencilerin FTF-K ön-test puanlarının yakınlığı 

grupların dikkat becerileri bakımından birbirine benzer olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlara göre “deneme ve kontrol grubu çocuklarının FTF-K ön-test puanları 

arasında önemli bir fark yoktur” denencesi desteklenmektedir. 

Bu sonucun çıkması doğaldır. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının okul öncesi 

eğitim kurumlarındaki bulunma süreleri dikkate alınmış ve 2011-2012 eğitim öğretim yılının 

başında kuruma gelen ve devamsızlık süreleri az olan çocuklar tercih edilmiştir. Ayrıca 

deneme ve kontrol grubunda yer alan çocuklar kuruma yarım gün gelmektedirler ve aldıkları 

eğitim süreleri eşittir.  Bu yüzden deneme ve kontrol grubu çocuklarının ön-test puanları 

arasında farkın olmaması araştırma için istenen bir durumdur.  

Malkoç ve Ceylan ( 2011) tarafından okul öncesi dönem işitme engelli çocukların 

müzik eğitimi etkinliklerinde dikkat eksikliğini geliştirme becerisinin incelenmesine yönelik 

yapılan araştırma da veri toplama aracı olarak FTF-K testi kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda deneme ve kontrol gurubunda yer alan öğrencilerin ön test puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır.  
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Aynı sonuç Kuşcu (2010) tarafından yapılan araştırma da da bulunmuştur. Buna göre, 

araştırma sonucunda elde edilen bulgu ile literatür taraması sonucu elde edilen bulgular 

birbirleriyle örtüşür niteliktedir.  

 
Denence.1.1. Deneme grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları, ön-test 

puanlarından önemli düzeyde yüksektir. 

 

Deneme grubu çocuklarının FTF-K ölçeği puanlarının “ Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programı” nın uygulanmasından sonra etkilenip etkilenmediğini test etmek amacıyla ön-test 

ve son test puanları arasındaki farkın önem kontrolü bağımlı T Testi ile sınanmış ve elde 

edilen değerler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Deneme grubunu oluşturan çocukların FTF-K ön ve son testlerden aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı 

 

Testler  

    

    N 

       _ 

      X 

   

     S 

    

    t 

     

   p 

Ön test    31   28.93   5.90  

-16.489 

 

 

.000 Son test    31   35.80   4.66 

* p< 0.01 

Pair 1  FTFK.ilk Pair 1  FTFK.son
0,00 00

10 ,0 000

20 ,0 000

30 ,0 000

Deneme grubunu oluşturan çocukların FTF-K ön ve son testlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı
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Tablo 2’de ve grafikte, deneme grubu çocuklarının FTF-K ön testinden aldıkları puan 

ortalaması değerinin 28.93, son testinden aldıkları puan ortalaması değerinin ise 35.80 olduğu 

görülmektedir. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre deneme grubu çocuklarının FTF-K ön-test ve 

son-test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen değerlere göre “deneme grubu çocuklarının FTF-K son-test puanları, 

ön-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir” denencesi desteklenmektedir.  

Bu sonuç, uygulanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” çocukların dikkat 

becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

Araştırmalar göstermiştir ki, meraklı ve dikkatli olan çocuklar sıklıkla az görülen 

beceriler taşırlar ve iyi konsantre olan bebekler muhtemelen yetenekli çocuklar olurlar (Howe, 

2001).  

 Kuşcu (2010) tarafından 5-6 yaş grubu çocuklara Orff-Schulwerk Yaklaşımı 

kullanılarak yapılan müzik etkinliklerinin çocukların dikkatlerine etkisinin incelendiği 

çalışmada deneme grubuna uygulanan ön ve son testler arasındaki fark FTF-K testi için ön 

test 25.50, son test 35.20 olarak bulunmuştur. Ön ve son test arasındaki farkın istatistiksel 

açıdan önemli olduğu saptanmıştır. 

Benigno ve Farrar (2012), oyunun 32 kardeş çifti üzerinde yaptığı araştırma 

bulgularına göre kardeş oyunları vasıtasıyla oynanan oyunların dikkat gelişimini etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır.  

Şirin (2011) tarafından yapılan çalışmada oyun yönteminin 5 yaş grubu çocuklara sayı 

ve işlem kavramlarını kazandırmada etkisi araştırılmıştır. Deneysel yöntemle yapılan çalışma 

sonucunda, oyun yönteminin çocukların sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında önemli 

bir etkisinin olduğu bulunmuştur. 

Yapılan bu araştırmalar elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

 “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” mevcut uygulanan okul öncesi eğitim 

programının yanında deneme grubuna uygulanmıştır. Programa alınan oyunların çocukların 

dikkat ve dil becerilerine etkisinin olması yanında, çocukların severek oynadıkları ve tekrar 

oynamak istedikleri, ayrıca oyunların daha zevkli hale gelmesi için yarışmalı oyunlardan 

oluşmasına özen gösterilmiştir. Programda kullanılan materyallerin de ilgi çekici olmalarına 

dikkat edilmiştir. Bu faktörler uygulanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı”nın deneme 

grubu üzerinde başarılı olmasını sağlamıştır.  

  

Denence.1.2. Kontrol grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları ile ön-

test puanları arasında önemli bir fark yoktur. 
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Kontrol grubu çocuklarının FTF-K ön-test ve son test puanları arasındaki farkın önem 

kontrolü bağımlı T Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Kontrol grubunu oluşturan çocukların FTF-K ön ve son testlerden aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımı 

 

Testler  

     

    N 

       _ 

      X 

    

    S 

   

    t 

    

    p 

Ön test    31   29.00   5.51  

-8.195 

 

.000 Son test    31   30.93   5.09 

* p< 0.01 

Pair 1  FTFK.ilk Pair 1  FTFK.son

0,00 00

10 ,0 000

20 ,0 000

30 ,0 000

Kontrol grubunu oluşturan çocukların FTF-K ön ve son testlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı
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Tablo 5’de ve grafikte, kontrol grubu çocuklarının FTF-K ön test değeri 29.00, son test 

değeri 30.93 olduğu görülmektedir. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre kontrol grubu 

çocuklarının FTF-K ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 

Bulgulara göre “kontrol grubu çocuklarının FTF-K ön-test puanları i le son-test 

puanları arasında önemli bir fark yoktur  “denencesi desteklenmemektedir. 

Tablo 5’de de görüldüğü gibi kontrol grubunu oluşturan çocukların ön ve son test puan 

ortalamaları arasında fark olduğu, ancak bu farkın deneme grubunu oluşturan çocuklarda daha 

yüksek olduğu görülmektedir. (Kontrol grubu(30.93-29.00=1.93) deneme grubu(35.80-

28.93=6.87))  “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” uygulanmayan kontrol grubu 

çocukları geçen zaman içerisinde okuldaki devam eden eğitimden etkilenmiş olabilirler. Bu 

nedenlerle kontrol grubu çocuklarının dikkat becerilerindeki bu gelişmenin doğal bir sonuç 

olduğu düşünülebilir. Ancak kontrol grubu aritmetik ortalamalarda 1.93 puan artış 

kaydederken deneme grubu aritmetik ortalamalarda 6.87 puanlık artış kaydetmiştir. 

 

Denence.1.3.Deneme grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanları, kontrol 

grubu çocuklarının dikkat becerileri son-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir.  

 

Deneme grubu çocuklarının FTF-K Ölçeği son-test puanları ile kontrol grubu 

çocuklarının FTF-K Ölçeği son-test puanları arasındaki farkın önem kontrolü bağımsız T 

Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. FTF-K Son Testi için Kontrol ve Deneme Gruplarının Karşılaştırılması (İki 

Ortalama arasındaki Farkın Önemlilik Testi) 

 

Gruplar 

     

    N 

       _ 

      X 

   

     S 

   

    t 

  

     p 

Kontrol    31   30.93   5.09  

3.927 

 

.000 Deney    31   35.80   4.66 

* p< 0.01 
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Deney Kontrol

0,00 00

10 ,0 000

20 ,0 000

30 ,0 000

FTF-K Son Testi için Kontrol ve Deneme Gruplarının Karşılaştırılması

 

Tablo 6’da ve grafikte, deneme grubu çocuklarının FTF-K son-test puanlarının 35.80; 

kontrol grubunun ise 30.93 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre deneme ve kontrol 

grubu FTF-K son-test puanları arasındaki fark P<0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

Bu sonuçlara göre deneme grubu çocuklarının FTF-K son-test puanları, “kontrol 

grubu çocuklarının son-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir” denencesi 

desteklenmektedir. 

Bu bulgu ile kontrol grubundaki çocukların FTF-K puanlarının, deneme grubundaki 

çocukların FTF-K puanlarından daha düşük olduğu görülmektedir.  

Deneme ve kontrol grubu puanlarına baktığımızda deneme grubunda anlamlı farkın 

olduğu görülmektedir. Mevcut uygulanan MEB Okul Öncesi Eğitim Programının çocukların 

dikkat becerileri üzerinde etkili olduğu fakat ek olarak uygulanacak dikkat geliştirici 

çalışmalara ihtiyacın olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programının ” deneme grubu çocuklarının dikkat becerilerini olumlu yönde etkilediği 

görülmektedir. 

Kaymak (2003) tarafından yapılan çalışmada deneme grubuna uygulanan dikkat 

toplama eğitim programının öğrencilerin öntest-sontest fark puanları ortalamasının ( 

X=33.14), herhangi bir uygulama yapılmayan kontrol grubundaki öğrencilerin öntest- sontest 

fark puanları ortalamasından ( X=0.23) oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Çıkan bu sonuç, 
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öğrencilerin dikkat toplama düzeylerinde gözlenen değişmelerin dikkat toplama eğitim 

programına bağlanabileceğini göstermiştir.  

Malkoç ve Ceylan’ın (2011) işitme engelli çocuklarla yaptıkları bir çalışmada deneme 

grubuna 6 hafta boyunca “Dikkat Becerilerini Geliştirici Müzik Eğitimi Programı” 

uygulanmış, programının başarısını test etmek amacıyla FTF-K Ölçeği kullanılmıştır. FTF-K 

Ölçeğine göre deneme grubu son test 38.50, kontrol grubu son test 27.10 olarak bulunmuştur. 

Ön ve son test arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır.  

Buna göre, araştırma sonucunda elde edilen bulgu ile literatür taraması sonucu elde 

edilen bulgular birbirleriyle örtüşür niteliktedir. 

 

Denence.2.0.Deneme ve kontrol grubu çocuklarının dil becerileri ön-test puanları 

arasında önemli bir fark yoktur. 

 

Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön-test puanları 

arasındaki farkın önem kontrolü bağımsız T Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 

7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Peabody Resim-Kelime Ön Test için Kontrol ve Deneme Gruplarının 

Karşılaştırılması (İki Ortalama arasındaki Farkın Önemlilik Testi) 

 

Gruplar 

      

    N 

       _ 

      X 

    

     S 

    

    t 

  

    p 

Kontrol    31   58,03   10,35  

-,426 

 

,672 Deneme    31   56,96   9,29 

* p< 0.01 
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Deney Kontrol
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Peabody Resim-Kelime Ön Test için Kontrol ve Deneme Gruplarinin Karsilastirilmasi

Tablo 7 ve grafik incelendiğinde kontrol grubunda olan çocukların Peabody Resim-

Kelime ön test puan ortalaması değeri 58.03, deneme grubunu oluşturan çocukların Peabody 

Resim-Kelime ön test puan ortalaması değeri 56.96’dır. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre 

kontrol ve deneme grubunun Peabody Resim-Kelime ön testinden aldıkları puan ortalamaları 

farkının önemli olmadığı görülmüştür (p>0.05). Bu değerler deneme ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin Peabody Resim-Kelime ön-test puanlarının yakınlığı grupların dil becerileri 

bakımından birbirine benzer olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlara göre “deneme ve kontrol grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime 

ön-test puanları arasında önemli bir fark yoktur “denencesi desteklenmektedir. 

Bu sonucun çıkması doğaldır. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının okul öncesi 

eğitim kurumlarındaki bulunma süreleri dikkate alınmış ve 2011-2012 eğitim öğretim yılının 

başında kuruma gelen ve devamsızlık süreleri az olan çocuklar tercih edilmiştir. Ayrıca 

deneme ve kontrol grubunda yer alan çocuklar kuruma yarım gün gelmektedirler ve aldıkları 

eğitim süreleri eşittir. Bir başka nokta da şudur. Kontrol ve deneme grubuna alınan çocukların 

yaşları aynıdır ve bu çocuklar aynı dil gelişim süreci içinde bulunmaktadırlar. Bu yüzden 

deneme ve kontrol grubu çocuklarının ön-test puanları arasında farkın olmaması beklenen 

sonuçtur. 



76 
 

Er (2008) tarafından yapılan çalışmada deneme ve kontrol grubundaki öğrencilerin 

“Zaman Kavramı Başarı Değerlendirme Ölçeği” nden aldıkları ön test puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucu araştırmayı desteklemektedir. 

 

Denence.2.1.Deneme grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları, ön-test 

puanlarından önemli düzeyde yüksektir. 

 

Deney grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime puanlarının “Oyun Temelli Dikkat 

Eğitim Programının” uygulanmasından sonra etkilenip etkilenmediğini test etmek amacıyla 

ön-test puanları ile son-test puanları arasındaki farkın önem kontrolü bağımlı T Testi ile 

sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Deneme grubunu oluşturan çocukların Peabody Resim-Kelime ön ve son 

testlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

 

Testler  

     

   N 

       _ 

      X 

    

     S 

  

     t 

    

    p 

Ön test    31   56,96   9,29  

-10,488 

 

.000 Son test    31   68,83   7,36 

* p< 0.01 

Pair 1  Peabod y.ilk Pair 1  Peabod y.son
0,00 00

20 ,0 000

40 ,0 000

60 ,0 000

Deneme grubunu oluşturan çocukların Peabody Resim-Kelime ön ve son testlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı
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Tablo 8’de ve grafikte deneme grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön 

testinden aldıkları puan ortalaması değerinin 56.96, son testinden aldıkları puan ortalaması 

değerinin ise 68.83 olduğu görülmektedir. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre deneme grubu 

çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark 

olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen değerlere göre “deneme grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime son-

test puanları, ön-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir” denencesi desteklenmektedir.  

Bu sonuç, uygulanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının” çocukların dikkat 

becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı hazırlanırken, bireysel olarak oynanan oyunlar 

yerine, grupla oynanan oyunlar tercih edilmiş, çocukların dikkatlerini çekmesi için materyal 

kullanımına, özellikle gerçek nesneler ve resimli kartlar içeren oyunların olmasına, özen 

gösterilmiş ve uygulanan oturum sonucunda grup tartışması yapılarak, çocukların fikirlerinin 

alınması sağlanmıştır. Programın bu yönleriyle çocukların dil gelişimleri üzerinde etkili 

olduğu söylenebilir.  

Yazıcı (2007) tarafından birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçeyi 

kazanımlarına dil merkezli okul öncesi eğitim programının etkisine baktığı araştırma da,   

eğitim öncesinde hem deney hem de kontrol grubundaki birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli 

5-6 yas çocukların ifade edici dil düzeyinde yaklaşık 46-49 arası puan ortalamalarına sahip 

oldukları görülürken, eğitim sonrasında bu puanların her iki deney grubunda da yaklaşık 90-92 

arası puana kadar artmış olduğu görülmüştür. Kontrol gruplarında ise, eğitim öncesinden eğitim 

sonrasına kadar her ifade edici dil puanlarında çok az bir değişmenin gerçekleştiği, ancak bu 

değişmenin istatiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur.  

Bekir ( 2004) tarafından Almanya da yaşayan 5-6 yaş grubu çocuklara dil eğitim 

programının uygulandığı çalışmada deney grubuna uygulanan ön ve son testler arasındaki fark 

Peabody Resim-Kelime testi için ön test 62.82, son test 96.02 olarak bulunmuştur. Ön ve son 

test arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır. Bu araştırma elde edilen 

bulguları destekler niteliktedir. 

 

Denence.2.2.Kontrol grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları ile ön-test 

puanları arasında önemli bir fark yoktur. 
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Kontrol grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön-test ve son-test puanları 

arasındaki farkın önem kontrolü bağımlı T Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 

9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Kontrol grubunu oluşturan çocukların Peabody Resim-Kelime ön ve son testlerden 

aldıkları puan ortalamalarının dağılımı 

 

Testler  

    

    N 

       _ 

      X 

    

      S 

   

     t 

    

   p 

Ön test    31   58,03   10,35 -2,697 

 

.011 

 Son test    31   61,48   11,10 

* p< 0.01 

Pair 1  Peabod y.ilk Pair 1  Peabod y.son

0,00 00

20 ,0 000

40 ,0 000

60 ,0 000

Kontrol grubunu oluşturan çocukların Peabody Resim-Kelime ön ve son testlerden aldıkları puan ortalamalarının dağılımı

Tablo 9’da kontrol grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön test değeri 58.03, 

son test değeri 61.48 olduğu görülmektedir. P<0,01 anlamlılık düzeyine göre kontrol grubu 

çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark 

olduğu bulunmuştur (p>0.05). 
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Bulgulara göre “kontrol grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime ön-test puanları 

ile son-test puanları arasında önemli bir fark yoktur” denencesi desteklenmemektedir. 

 Kontrol ve deney grubuna uygulanan ön ve son testler arasında on haftalık bir zaman 

dilimi vardır. Bu zaman dilimi içerisinde okul öncesi eğitimi alan bir öğrencinin dil beceri 

puanında yükselme olması beklenir. Bu yüzden kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin dil 

becerilerinde yükselme olmuştur fakat bu yükselme deney grubundaki öğrencilerin dil beceri 

puanları kadar yüksek değildir. (Kontrol grubu(61,48-58,03=3.45) deneme grubu(68,83-

56,96=11.87))  

Ancak kontrol grubu aritmetik ortalamalarda 3.45 puan artış kaydederken deneme 

grubu aritmetik ortalamalarda 11.87 puanlık artış kaydetmiştir. 

 Bekir (2004) Almanya’da okulöncesi  eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

Türk çocuklarına uygulanan “Dil Eğitim Programının” dil gelişimine etkisini incelemek 

amacıyla yaptığı çalışmada veri toplama aracı olarak, Peabody Resim-Kelime Testi, 

Descoeudres’in Lügatçe Testi, Lügatçe ve Dil Testi uygulanmış olup, deneme grubunda yer 

alan çocuklara 12 hafta süreyle dil eğitim programı uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 

kontrol grubunda yer alan çocukların da Peabody Resim Kelime Testi, Descoeudres’in 

Lügatçe Testi, Lügatçe ve Dil Testi ön test son test puan ortalamaları arasında bir artış olduğu 

saptanırken, söz konusu bu artışın deneme grubundaki artış kadar belirgin olmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre, araştırma sonucunda elde edilen bulgu ile literatür taraması sonucu 

elde edilen bulgular birbirleriyle örtüşür  niteliktedir.  

 

Denence.2.3.Deneme grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanları, kontrol 

grubu çocuklarının dil becerileri son-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir.  

 

Deneme grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime son-test puanları ile kontrol grubu 

çocuklarının Peabody Resim-Kelime son-test puanları arasındaki farkın önem kontrolü 

bağımsız T Testi ile sınanmış ve elde edilen değerler Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10. Peabody Resim-Kelime Son Testler için Kontrol ve Deneme Gruplarının 

Karşılaştırılması (İki Ortalama arasındaki Farkın Önemlilik Testi) 

 

Gruplar 

     

     N 

       _ 

      X 

    

      S 

   

     t 

   

     p 

Kontrol    31   61,48   11,10  

3,072 

 

0,003 Deney    31   68,83   7,36 
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* p< 0.01 

Deney Kontrol
0,00 00

20 ,0 000

40 ,0 000

60 ,0 000

Peabody Resim-Kelime Son Testler için Kontrol ve Deneme Gruplarının Karşılaştırılması

Tablo 10’da deneme grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime son-test puanlarının 

68.83; kontrol grubunun ise 61.48 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre deneme ve 

kontrol grubu Peabody Resim-Kelime son-test puanları arasındaki fark P<0,01 düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur.  

Bu sonuçlara göre “deneme grubu çocuklarının Peabody Resim-Kelime son-test 

puanları, kontrol grubu çocuklarının son-test puanlarından önemli düzeyde yüksektir“ 

denencesi desteklenmektedir. 

Öğrenmenin temeli, bir uyarıcıya dikkat etme ve bu dikkati gereken süre boyunca o 

uyarıcı üzerinde devam ettirebilmektir. Dilin bir çocuk için karmaşık bir uyarıcı olduğu 

düşünülürse, bu uyarıcıya dikkatini istenilen ölçüde veremeyen bir çocuğun dili öğrenme 

sürecinde bazı problemleri olacaktır. Cooper ve arkadaşları ( 1974), dil gelişiminde geriliği 

olan çocukların çoğunun dikkat problemleri olduğunu ve bu problemlerin çocuklara 

uygulanan sistemli eğitim sonucunda azaldığını ve dil gelişimlerinde gözlenebilen ilerlemeler 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu ve buna benzer pek çok araştırma sonuçları, dikkat kontrolünü 

geliştirmenin dilin kazanılmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu göstermektedir. 

(Dönmez ve Diğerleri, 1981) 

Bu bulgu ile kontrol grubundaki çocukların Peabody Resim-Kelime puanlarının, 

deneme grubundaki çocukların Peabody Resim-Kelime puanlarından daha düşük olduğu 
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görülmektedir. Sonuç olarak, “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programının ” deneme grubu 

çocuklarının dil becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

 

Denence.2.4.Çocukların dikkat ve dil becerileri arasında ilişki\kolerasyon vardır. 

 

Deneme ve kontrol grubu çocuklarının dikkat ve dil becerileri arasında ilişkinin olup 

olmadığı “Pearson testi” ile sınanmıştır. Çocukların dikkat ve dil puanları sürekli değişken 

olduğu için pearson testi kullanılmış ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkiyi gösteren 

korelasyon analizi sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

 

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Çocukların FTF-K Ve Peabody Puanları Arasındaki 

Kolerasyon Analizi Sonuçları 

 Dikkat 
Becerileri 

Alıcı Dil Puanı 

Dikkat Becerileri 
R 1 ,350* 
p  ,005 
n 62 62 

Alıcı Dil Puanları 
R ,350* 1 
p ,005  
n 62 62 

* p< 0.01 

 Tabloda, araştırmaya katılan çocukların Dikkat Beceri Puanları ile Alıcı Dil Puanları 

(p< 0.01) arasında olumlu yönde, anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur.  

 Diğer bir anlatımla, çocukların dikkat beceri puanları arttıkça, çocukların alıcı dil 

puanları da artış göstermektedir. Dikkat beceri puanları azaldıkça da, alıcı dil puanlarında da 

azalma görülmektedir ( p< 0.01). 

FTF-K Testi ile Peabody Resim Kelime Testinden alınan puanlar arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. İlişki katsayısının 1.00 olması mükemmel bir pozitif 

ili şkiyi ifade ederken, -1.00 olması mükemmel negatif bir ili şkiyi ve 0.00 olması ise ilişkinin 

olmadığını ifade etmektedir. İlişki katsayısının mutlak değer olarak 0.70-1.00 arasında olması 

yüksek, 0.70-0.30 arasında olması orta ve 0.30-0.00 arasında olması ise düşük bir ilişkiyi 

ifade etmektedir (Büyüköztürk,2002). 

Ergin (2012) tarafından yapılan araştırma da; 5-6 yaş çocuklarının dil gelişim 

düzeyleri ile sosyal kabul durumları arasında anlamlı düzeyde doğrusal bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Peabody- Bilişsel yeterlilik arasındaki kolerasyon=,530; Peabody- Arkadaşlarca 

kabul edilme arasındaki kolerasyon=,280; Peabody- Bedensel yeterlilik arasındaki 
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kolerasyon=,363 olarak bulunmuştur. Dil gelişim puanları arttıkça çocukların Bilişsel 

Yeterlilik, Arkadaşlarca Kabul Edilme ve Bedensel Yeterlilik düzeylerinde de artışın olduğu 

bulunmuştur. Peabody Resim Kelime Testinden elde ettikleri puanları azaldıkça da, 

çocukların belirtilen alt ölçeklerdeki puanlarında da azalmanın olduğu sonucu çıkmıştır.  

 

 

BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılmış ve bu 

değerlendirme sonucunda önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın temel amacı “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programın” 5 ve 6 yaş 

çocuklarının dikkat ve dil becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda şu sonuçlara yer verilmiştir. 

 

Sonuçlar: 

• Deneme ve kontrol gruplarının ön test dikkat ve dil beceri puanları arasında anlamlı 

bir farklılık çıkmamıştır. 

• Deneme ve kontrol grubunun dikkat ve dil beceri ilerleme puan ortalamaları (fark 

puanı) arasında anlamlı bir farklılık vardır. Başka bir deyişle deneme grubuna 

uygulanan “Oyun Temelli Dikkat Eğitim Programı” başarıyı olumlu yönde 

etkilemiştir. 

• Deneme ve kontrol gruplarının ön ve son test dikkat ve dil becerileri aritmetik 

ortalamalarına baktığımızda her iki grubunda son test puanlarında ön test puanlarına 

göre belirli bir oranda artış vardır fakat bu artış kontrol grubunda deneme grubuna 

oranla daha düşük seviyededir. 

• Deneme ve kontrol gruplarının son test dikkat ve dil beceri puanlarını 

karşılaştırdığımızda anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonuç da yine 

“Oyun temelli dikkat eğitim programı” nın deneme grubu üzerinde etkili olduğunu 

ortaya çıkarmıştır denilebilir. 

• Sonuçlara göre; 5-6 yaş çocuklarının dikkat ve dil beceri puanları arasında anlamlı 

düzeyde doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dikkat beceri puanları arttıkça, 
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çocukların alıcı dil puanları da artış göstermektedir. Dikkat beceri puanları azaldıkça 

da, alıcı dil puanlarında da azalma görülmektedir.  

Öneriler:  

 

• Elde edilen sonuçlara göre, “Oyun temelli dikkat eğitim programı” nın uygulandığı deneme 

grubunun, mevcut okul öncesi eğitim programının uygulandığı kontrol grubuna oranla etkili 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle öğretmenler oyunla desteklenmiş öğretime ağırlık 

vermelidirler. 

• Dikkat toplamanın çocuğun hayatında çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Okulöncesi 

eğitim kurumlarında çocukların dikkatlerini artırabilecek etkinliklere yer verilmelidir. Dikkat 

çalışmaları ayrı bir başlık altında planda yer almalıdır. 

• Öğretmenler araştırmacının geliştirdiği ve deneme grubuna uyguladığı “ Oyun temelli dikkat 

eğitim programı” içinde yer alan oyunları kendi sınıflarında kullanabilirler ve oyunların 

çeşidini arttırabilirler. Okulöncesi eğitim öğretmenlerine yönelik dikkat ve dil gelişimine 

yönelik oyunları ve öğretimlerinin yer aldığı yayınlar hazırlanmalıdır. 

 

Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

• Bu araştırmada anaokuluna devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklara dikkat ve dil 

becerilerine oyun yönteminin etkisi incelenmiştir. Yine aynı becerileri kazandırmada 

oyun yönteminin yerine başka yöntemlerin etkisi incelenebilir. 

• Bu araştırmada oyun yönteminin anaokuluna devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocuklara 

dikkat ve dil becerilerine etkisi incelenmiştir. Oyun yönteminin çocukların diğer 

alanlarındaki becerilerine etkisi araştırılabilir.  

• Hazırlanan “ Oyun temelli dikkat eğitim programı” aile katılımının da içerecek şekilde 

geliştirilebilir ve bunun etkisi araştırılabilir.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 



84 
 

KAYNAKÇA 
 

ACEVEDO-POLAKOVIC, I. D.  and OTHERS (2007). “Comparing Television 

Use and Reading with ADHD and Non-Referred Children across Two Age Groups,” Media 

Psychology 9, 447-72 

AKSAN, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I, Türk Dil Kurumu, 

Ankara. 

AKSAN, Y. (2003). Aspectual and lexical semantic properties of Turkish and English 
denominal verbs. Sub 8- Sinn und Bedeutung September 29th-October 1st 2003, Johann 
Wolfgang Goethe-University. 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION ( 2000).  Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (Washington: APA). 

ATAMAN, A. (2004). Gelişim Ve Öğrenme, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, 2. Baskı 

Ankara,  

AYDIN, A. (1999). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, İstanbul 

AYDIN, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme psikolojisi, Alfa Yayınları, ikinci baskı, 

Nisan, İstanbul 

AYDIN, A. (2001). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Alfa Yayınları: 3.baskı, 

İstanbul 

AYDIN, A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Alfa Yayınları: 4.baskı, Şubat, 

İstanbul 

BAĞÇELİ, P. ( 2008). Köyde Ve Kentte Yasayan 7–8 Yas Arası Çocukların Cinsiyet 

Kalıp yargıları Ve Cinsiyete Bağlı Oynadıkları Oyun Ve Oyuncaklar, Yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 

BEKİR, H.Ş. ( 2004). Almanya’da Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 

Yaş Grubu Türk Çocuklarına Uygulanan Dil Eğitim Programının Dil Gelişimine Etkisi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

BENIGNO, J. P. ve FARRAR, M. J. (2012). Determinants of Joint Attention in 

Young Siblings’ Play, Infant and Child Development Inf. Child. Dev. 21, Published online 31 

August 2011 in Wiley Online Library 

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. İstatistik, 

Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Yayınları, Ankara. 



85 
 

CAN, E. (2009). İşitme Kayıplı Türk Çocuklarda Alıcı Ve İfade Edici Dil 

Becerilerinin Gelişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İzmir  

CAN, G. (2008). Rehberlik, Anadolu üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, 1. 

Baskı, Eskişehir 

CHOO, M.S. , XU, Y. and HARON, P. F. (2011). Subtypes of Nonsocial Play and 

Psychosocial Adjustment in Malaysian Preschool Children, Social DevelopmentVolume 21, 

Issue 2, Article first published online: 24 AUG 

CÖMERT, S. ( 1979). Oyun Ve Rontlar, Remzi Kitap Evi, İstanbul 

CÖMERTPAY, B. (2006). Dramanın Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarının Dil 

Edinimine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana 

DAĞBAŞI, G. ( 2007). Oyun tekniği ve Arapça öğretiminde kullanımı, 

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

DEMİREL, Ö. (1998). Genel Öğretim Yöntemleri,  Kardeş Kitap ve Yayın Evi, 

Ankara 

DEMİREL, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretim Sanatı, Pagema 

Yayıncılık, Ankara 

DERELİ, E. (2003). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 4-6 Yaş Arasındaki 

Çocukların İfade Edici Dil Düzeylerinin İncelenmesi ( Konya İli Örneği), Selçuk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya  

DİBEK, E. (2003). 7-11 Yaş Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğitici 

Dramanın Kelime Kazanımına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi, İstanbul 

DOĞRU, S. S. Y., ALABAY, E. ve KAYILI, G. ( 2010).  Determination of Word 

Knowledge and Comprehension Levels in Normal Developing and Learning Disorder 

Children (Normal Gelişim Gösteren ve Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözcük Dağarcığı 

İle Dili Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi),  Elementary Education Online, 9(3), 828-840, 

2010. 

DOĞRU, S.S. ve DURMUŞOĞLU- SALTALI, N. (2011).Erken Çocukluk 

Döneminde Özel Eğitim, Maya Akademi Yayınevi Ankara Mart, sayfa 55-59 

DÖNMEZ, N. B. , ABİDOĞLU, Ü. , DİNÇER, Ç., ERDEMİR, N. ve GÜMÜŞCÜ, 

Ş. (1981). Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri, Ya-Pa, 1981, 3. Baskı, İstanbul 



86 
 

ER, H.N. (2008). Zaman Kavramıyla Zenginleştirilmi ş Türkçe Dil Etkinliklerinin5-6 

Yaş Çocuklarında Zaman Kavramı Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 

ERBAY, F. ve SAMUR, A.Ö. ( 2010) Anne Ve Babaların Çocuk Kitapları 

Hakkındaki Genel Görüşleri İle Çocukların Alıcı Dil Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall  

ERDEN, M. ve AKMAN, Y. (1995). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi. 

ERDEN, M., AKMAN, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme, 10. Baskı, Arkadaş 

Yayınevi, Ankara 

ERGİN, B. ( 2012). 5-6 Yaş Çocuklarının Dil Gelişim Düzeyleri İle Sosyal Kabul 

Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

ERSAN, Ş. ( 2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yas 

Grubundaki Çocukların Oyun Ve Çalışma(İş) İle İlgili Algılarının İncelenmesi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

FISCHER, R. ve TIETZE (2001). Aptal Çocuk Yoktur, Öğrenme Bozuklukları Nasıl 

Oluşur Ve Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz, Türkçesi: Emel Özdemir, Özgür yayınları, İstanbul, 

Nisan 

GANDER, J.M and GARDİNER, W.H (1993). Çocuk ve Ergen gelişimi, Çev. 

Onur, B., s. 256-257, İmge kitabevi, Ankara. 

GÜROCAK, S.Ü. ( 2007). Anasınıfına Devam Eden 60-72 Ay Çocukların Dil 

Gelişimi Ve İnce Motor Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 

GÜVEN, N. ve BAL, S. (2000). Dil Gelişimi Ve Eğitim, 0-6 Yaş Dönemindeki 

Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler, EPSİLON Eğitim Dizisi, 1. Baskı, Mayıs, İstanbul 

GÖZÜTOK, D. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Yayınları, Ankara 

GÖKÇEN, F. Ç. ( 2005). Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 2, Eğitsel Oyunlar 

ve Uygulama Yöntemleri, Yayıma Hazırlayan: Müzeyyen Sevinç, Morpa Kültür Yayınları, s: 

490-501, İstanbul 

HOWE, M. J.A. (2001). Öğrenme Psikolojisi, Türkçesi: Ebru Kılıç, Alfa Yayınları, 

Ekim, İstanbul 



87 
 

IŞILAK, H. ve DURMU Ş, A. (2004) Eğitici Oyun Yöntemi, Kara Tahtayı Aşmak, 

Öğrenci Merkezli Öğretmenlik, Kaknüs Yayınları, Eğitim Serisi 1, Birinci Basım, Eylül, 

İstanbul 

J. SPRAFKİN and OTHERS (1984). “Television and the Emotionally Disturbed, 

Learning Disabled, and Mentally Retarded Child: A Review,” in Advances in Learning and 

Behavioral Disabilities, edited by K. D. Gadow ,Greenwich, Conn.: JAI Press 

Kandır, A. (2007).  Gelişimde 3-6 yaş, “Çocuğum Büyüyor”, Morpa Kültür 

Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 

KARADUMAN, D. (2003). Dikkat toplama eğitimi programının Kanadalı 

öğrencilerin dikkat düzeyleri üzerindeki etkisi. OMEP Dünya konsey toplantısı ve 

konferansında sunulan bildiri, 5-11 Ekim Kuşadası, Türkiye. 

KARADUMAN, B. D. ( 2004). Dikkat Toplama Eğitim Programının İlköğretim 4. Ve 

5. Sınıf Öğrencilerinin Dikkat Toplama Düzeyi, Benlik Algısı Ve Başarı Düzeylerine Etkisi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

KARATEPE, H. (1987). Heyecan Bozukluğu Olan Çocuklar, Karatepe Yayıncılık, 

Ankara 

KAYILI, G., KOÇY İĞİT, S. ve ERBAY F. (2009). Montessori Yönteminin Beş-

Altı Yaş Çocuklarının Alıcı Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi 

KAYMAK, S. (1995). Yuvaya Giden Beş Yaşındaki Çocuklarla Dikkat Toplama 

Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 

KAYMAK, S. (2003). Dikkat Toplama Eğitimi Programının İlköğretim 2. Ve 3. Sınıf 

Öğrencilerinin Dikkat Toplama Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

KILDAN, A.O. (2001). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Özetleri, 

1958-2004, Editör= Ayhan Selçuk, Fatih Tepebasılı, Konya, 2004 

Klingberg, et al.( 2005); Cogmed Working Memory Training, 2007 

 KUŞCU, Ö. ( 2010). Orff-Schulwerk Yaklaşımı İle Yapılan Müzik Etkinliklerinin 

Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarının Dikkat Becerilerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

KOÇ, N. (2009). Eğitimde Dramanın Altı Yaş Çocuklarının Dil Gelişimleri 

Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 



88 
 

KOÇAK, N. ve Esra Dereli (2005). Okul öncesi Eğitime Devam Eden 4-6 Yaş 

Arasındaki Çocukların İfade Edici Dil Düzeylerinin Bakım Tarzı Ve Anne- Baba Eğitim 

Düzeyi Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14. 

Sayı 

KOM İSYON, (1993). 14. Milli Eğitim Şurası Okulöncesi Eğitimi Komisyonu 
Raporu, YA-PA, İstanbul. 
 

 LEVINE, M. (2002). A Mınd at a Tıme, Her Çocuk Başarabilir, Okul Çağında 

Zihinsel Gelişim Ve Öğrenme Farklılıkları, Boyner Yayınları, Çev: Zeliha Babayiğit, Ekim, 

İstanbul 

MANGIR, M. ve ERKAN, S. (1987). 0-4 Yas Arasındaki Çocuklarda Dil Gelişimi, 

A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları,1006-30, Ankara 

MALKOÇ, T. ve CEYLAN F. ( 2011).  Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli 

Çocukların Müzik Eğitimi Etkinliklerinde Dikkat Eksikliğini Geliştirme Becerisine Ait 

İnceleme, Siyasal Kitabevi, Ankara  

MATHIS, E. and BİERMAN, K. (2012). Child Emotion Regulation and Attentional 

Control in Pre-Kindergarten: Associations with Parental Stress, Parenting Practices, and 

Parent-Child Interaction Quality 

MEB (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı, (36-72 Aylık Çocuklar için), Okul 

Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı 

Komisyonu 

MEYDAN LARAUSSE,  Meydan Yayın Evi, cilt 9, syf:725 

MILICH, R. and LORCH, E. P. (1994). “Television Viewing Methodology to 

Understand Cognitive Processing of ADHD Children,” in Advances in Clinical Child 

Psychology, edited by T. H. Ollendick and R. J. Prinz , New York: Plenum 

ÖMEROĞLU, E., ERSOY, Ö., ŞAHİN, F.T., KANDIR, A. TURLA, A. (2006). 

Okul Öncesi Eğitimde Drama, Teoriden Uygulamaya, Kök yayıncılık, 4. baskı, Ankara, Eylül 

ÖNER, N. (2008).Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler Bir Başvuru Kaynağı 

(İkinci Basım).İstanbul: Boğaziçi Yayınları. 

ÖZDENK, Ç. ( 2007). 6 Yas Grubu Öğrencilerinin Psikomotor Gelişimlerinin 

Sağlanmasında Oyunun Yeri Ve Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 

ÖZDOĞAN, B. ( 1997). Çocuk ve Oyun, Anı Yayıncılık, Ankara 



89 
 

PAXTON, J. and SHOEMAKE, T. (2007). Fun Ways to Increase Children’s 

Attention Span, ACEI International Conference Tampa, Florida, May 3-5 

PEHLİVAN, H. (2005).Oyun Ve Öğrenme, Anı Yayınları, Ankara, Eylül 

PİSCALK İENE, V. (2009). Experimental training of children with attention 

deficit/hyperactivity disorder, Faculty of Health Care, Kaunas College, Kaunas 50468, 

Lithuania  

SARACHO, O. N ve SPODEK, B. (2006). Young children’s literacy-related play, 

Early Child Development and Care Vol. 176, No. 7, October  

SARACHO, O. N. (2010). Children’s play in the visual arts and literature, Early 

Child Development and Care Vol. 180, No. 7, August, 947–956 

SCHMIDT, M.E. and VANDEWATER, E.A. (2008). Media and Attention, 

Cognition, and School Achievement, Vol. 18, No.1 Sprıng, www.futureofchildren.org   

SEVİNÇ, M. (2004).  Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitiminde Oyun, Morpa 

Yayınları, İstanbul 

SMITH, T.J. and Wallace S. (2011). Socıal skills of chıldren in the U.S. with 

comorbid learning disabilities and AD/HD,  Northern Illinois University, Internatıonal journal 

of specıal educatıon  

SOYSAL, Ş. YALÇIN, K. ve CAN H. (2008). Bilişsel Psikoloji Kapsamında Yer 

Alan Dikkat Teorileri, New Symposium Journal, Cilt 46, Sayı 1 

ŞİRİN, S. (2011). Anaokuluna Devam Eden Beş Yaş Grubu Çocuklara Sayı Ve İşlem 

Kavramlarını Kazandırmada Oyun Yönteminin Etkisi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 

TANER, M. ve BAŞAL, H. A. ( 2005). Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde 

Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil 

Gelişimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması, Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (2), 395-420 

TAŞDEMİR, M.( 2000). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Ocak Yayınları, 

Ankara 

TDK ( 1994). Okul Sözlüğü, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara  

 TEM İZ, G. (2002). Okulöncesi Eğitimin Çocuğun Dil Gelişimine Olan Etkisi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

TULU, Y. ( 2009). Anadili Türkçe Olan Ve Ana Dili Türkçe Olmayan ( İki Dilli) 4-7 

Yaş Çocukların Dil Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya  



90 
 

TÜRKMENO ĞLU, F. ( 2005). 60–72 Aylık Çocukların Matematik Becerilerini 

Kazanmalarında, “Oyun Yoluyla Matematik Becerilerini Kazandırma Programı” Nın 

Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara 

UCUR, Z. E. (2005). Farklı Aile Tutumlarının Okulöncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının 

Bili şsel Performans Düzeylerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

U.S. DEPARTMENT OF EDUCATİON (2006). Identifying and Treating Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder:A Resource for School and Home, www.ed.gov  

YALÇINKAYA, T. ( 2005).  Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 2, Oyuncak 

Yapımı ve Oyuncak Yapımında Kullanılan Birkaç Malzeme,  Yayıma hazırlayan: Müzeyyen 

Sevinç, Morpa Kültür Yayınları, sayfa 483-489 İstanbul 

YAYCI, L. ( 2007). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Seçici Ve 

Yoğunlaştırılmış Dikkat Becerilerini Geliştirmeye Dayalı Bir Programın Etkililiğinin 

Sınanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul  

YAZICI, Z.G. ( 2007). Birinci Ve İkinci Dili Türkçe Olan İki Dilli Çocukların 

Türkçeyi Kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programının Etkisi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

YAVUZER, H. (1997). Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul 

YAVUZER, H. (1998). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul 

YILMAZ, H. ( 2000).  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, 

Konya 

YORGANCI, Z. (2006). Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocukların Anksiyete Ve 

Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

ZIMMERMAN, F. and CHRISTAKIS, D. (2007)  “Associations between Content 

Types of Early Media Exposure and Subsequent Attentional Problems,” Pediatrics 120  

 

 

 

 

 



91 
 

 
EKLER 

 

EK-I 

 

 

Sayın Veli, 

Size verilen bu anket 5-6 yaş grubundaki çocukların dikkat ve dil becerilerinin tespit 

edilmesi amacıyla hazırlanmış bilimsel araştırmaya temel oluşturacaktır.  

Okul öncesi dönemde çocuğun, bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil 

gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Bu nedenle okul öncesi dönem çocuk gelişiminin en kritik, 

en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken dönemidir. Öğrenme hızının çok yüksek olması 

nedeniyle bu dönemdeki yaşantılar ve alınan eğitim çocuğun bütün hayatını şekillendirmekte 

ve yaşamını doğrudan etkilemektedir. İnsan yaşamında bu kadar belirleyici ve önemli olan bu 

dönemde eğitimin hedefi; çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek 

ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak; farklı çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar 

için ortak bir eğitim ortamı yaratmak; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ve 

onları ilköğretime hazırlamaktır.  

Bu durum göz önünde bulundurularak çocukların dikkat ve dil becerileri iki çeşit test 

uygulanarak belirlenecektir. Ardından hazırlamış olduğum “Oyun Temelli Dikkat Eğitim 

Programı” uygulanacaktır. On hafta sonra çocukların dikkat ve dil becerileri tekrar teste tabi 

tutulacak ve dikkat ve dil gelişimlerinde bir değişiklik olup olmadığına bakılacaktır. 

Bu önemli çalışma için desteğinizi ve rızanızı vermenizi rica ederim. 

Saygılarımla 

 

 

Çocuğum …………………………………………………..’nin bu çalışmaya katılması 

için izin veriyorum. 

Tarih                                                                      İmza  
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BİLGİ FORMU 

Size gönderilmiş olan bu anket formundaki soruları size en uygun cevabı parantez 

içine (X) işareti koyarak, bazı sorularda ise cevabınızı yazarak belirtiniz. 

ÇOCUĞU TANITICI B İLGİLER 

Çocuğun Adı-Soyadı:………………………… 

Çocuğun Doğum Tarihi:………………. 

Çocuğun Yaşı:………………………… 

Çocuğun Cinsiyeti: ( ) Kız  ( ) Erkek 

Çocuğun kaç yıldır anaokuluna gittiği: 

a. ( ) bir yıl 

b. ( ) iki yıl 

c. ( ) üç yıl 

d. ( ) dört yıl 

EBEVEYNLER İ TANITICI B İLGİLER 

 Annenin doğum tarihi:…………. 

Annenin yaşı:…………………… 

 Annenin mesleği:……………….. 

 Annenin öğrenim düzeyi: 

a. ( ) okur yazar değil 

b. ( ) ilkokul 

c. ( ) ortaokul 

d. ( ) lise 

e. ( ) yükseköğretim  

Babanın doğum tarihi:………. 

Babanın yaşı: 

Babanın mesleği:………. 

Babanın öğrenim düzeyi: 

a. ( ) okur yazar değil 

b. ( ) ilkokul 

c. ( ) ortaokul 

d. ( ) lise 

e. ( ) yükseköğretim  

Çocuk Sayısı: ( ) 1  ( ) 2   ( ) 3 

Ailenin gelir düzeyi: 

a. ( ) 500 TL ve az 

b. ( ) 500-1000 TL 

c. ( ) 1000 TL ve üstü 
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EK II 
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EK-III 

 

5 YAŞINDAK İ ÇOCUKLAR İÇİN KONSANTRASYON TESTİ 

(FRANFURTER TEST FÜR FÜNFJAHR İGE KONZENTRAT İON) FTF-K 
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EK-IV 

OYUN TEMELL İ DİKKAT E ĞİTİM PROGRAMI ÖRNE Ğİ 

1. OTURUM (28 ŞUBAT 2012-SÜRE 30-40 DK) 

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 
Psikomotor Alan: 
Amaç1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 
K1. Sözel yönergelere uygun olarak geriye doğru yürür. 
K2. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 
K3. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 
Sosyal- Duygusal Alan: 
Amaç1: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 
K1. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 
K2. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 
Amaç2: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 
K1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder. 
Amaç3: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 
K1. Gerektiğinde lideri izler. 
Bili şsel Alan: 
Amaç1: Dikkatini toplayabilme 
K1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder. 
K2.Dikkatini nesne\durum\olay üzerinde yoğunlaştırır.  
K3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler. 
Amaç2: Algıladıklarını hatırlayabilme 
K1. Varlıkların şeklini söyler.  
K2. Olay ya da varlıkların sırasını söyler. 
K3. Varlıkların rengini söyler. 
Amaç3:Geometrik şekilleri tanıyabilme 
K1:Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler. 
K2. Gösterilen şeklin hareketini yapar.  
Amaç4:Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 
K1:  Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.  
ISINDIRICI OYUN (PMA A1:K1,2; SDA A1:K1,2; BA A1:K1 ) 
Adı: “Balon Patladı” 
Yöntem: Grup işbirliği 
Materyal:  - 
Uygulanışı: Öğretmen “El ele tutuşalım, Halkaya karışalım, Türkü söyleyip oy oy, 
Oynayalım loy loy” diyerek çocukların dikkatini kendi üzerine çeker. Çocukların ellerinden 
tutarak kocaman bir halka oluşturur. Öğretmen bu halkanın balon olduğunu, bu balonu 
şişirip, patlatacaklarını, ama bu esnada kesinlikle ellerin bırakılmamasını söyler. Sonra 
çocuklar üfleyerek, aynı zamanda arka arka giderek halkayı genişletir, balonu şişirirler. 
Öğretmen “pat” deyince balon patlar ve tüm çocuklar ellerini bırakmadan ortaya koşar. Bu 
oyun birkaç kez tekrar edilir. 
HAREKETL İ OYUN (PMA A1:K3; SDA A2:K1; BA A1:K2, A2:K1, A3:K1 ,2)  
Adı: “Şekle Bak, Harekete Geç Oyunu”  
Yöntem: Grup tartışması, gösteri 
Materyal: Kartondan hazırlanmış üçgen, daire ve kare şekilleri, çeşitli müzik cdleri.  
Uygulanışı: Öğretmen daha önceden, kartondan hazırladığı üçgen, daire ve kare şekillerini 
çocuklara gösterir ve bu şekillerin özellikleri hakkında çocuklarla konuşur. Daha sonra 
öğretmen “Çocuklar şimdi her şekil için bir hareket bulalım” der ve çocuklarla birlikte her 
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şekle uygun hareket bulur. Örneğin; üçgen için iki kere zıpla, daire için yere otur vb. Burada 
çocuklarında fikirleri alınır. Daha sonra öğretmen müzik açar ve çocuklar dans etmeye 
başlar. Öğretmen müziği durdurur ve istediği bir şekli havaya kaldırarak çocuklara gösterir. 
Çocuklar öğretmenin gösterdiği şeklin hareketini yapar. Yapamayan ya da yanlış hareket 
yapan çocuk oyun dışı kalır. 
DİNLENDİRİCİ OYUN (SDA A3:K1;  BA A1:K2,3, A2:K3,  A4:K1) 
Adı: “ Sırala Bakalım Oyunu” 
Yöntem: gösteri, grup işbirliği 
Materyal: Sarı, Mavi, Kırmızı Ve Yeşil Renkten oluşan 10*10cm  8 adet ve 5*5 cm 96 adet 
renk kartları (Her grup için 8 adet kart verilecek), bir adet örtü, pazen tahta 
Uygulanışı: Öğretmen çocuklara “ Bugün sizlerle sırala bakalım oyunu oynayacağız” der ve 
oyunu anlatmaya başlar. Eline 10*10 cm olan kartları alır ve “ Hadi bu renkleri sayalım” 
diyerek çocuklarla birlikte renkleri sayar.  Daha sonra öğretmen öğrencileri iki kişi bir grup 
oluşturacak şekilde minderlere oturtur. Örüntüde kullanılacak şekillerden her gruba birer 
takım verilir. Öğretmen elindeki büyük renk kartları ile pazen tahtaya bir örüntü oluşturur ve 
öğrencilerin izlemeleri için bir iki dakika süre verir ve sonra örüntüyü bir örtü ile kapatır. 
Sonra öğretmen öğrencilerin kendi örüntülerini yapmasını ister ve yapılan örüntüleri kontrol 
eder. Daha sonra öğretmen örtüyü kaldırır. Yanlış yapanlar örüntülerini düzeltir. Oyun bu 
şekilde çocukların ilgisi doğrultusunda ve kart sayısı arttırılarak devam ettirilir. 
DEĞERLENDİRME: 
Çocuk açısından: Her iki deneme grubunda oynanan oyunlara tüm çocuklar ilgiyle katıldı. 
Oynanan oyunlara katılmak istemeyen çocuk olmadı. Özellikle “şekle bak, harekete geç” ve 
“ örüntü oluşturma” oyunları çok ilgi çekici oldu ve çocukların çok hoşuna gitti.  
Öğretmen açısından: Uygulama da kullanılacak materyaller ve eğitim ortamı önceden 
hazırlandı. Her iki grupta uygulama esnasında bir sorun çıkmadı. Uygulama başarılı şekilde 
gerçekleştirildi.  
Plan açısından: Oynanan oyunların gruptaki çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
olduğu görüldü. Çocuklar alınan amaç ve kazanımlara ulaştılar. Çocukların istekleri göz 
önünde bulunduruldu ve tüm oyunlar ikişer kez oynatıldı. Bu yüzden belirlenen süre 
yetmedi. 
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EK-IV 

UYGULAMA FOTO ĞRAFLARI 
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T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü    
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17.01.1987 
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Bekar 

 
ÖĞRENİM DURUMU 

 
Derece 
 

Okulun Adı 

İlkokul 
 

Akif Paşa İlkokulu 

Ortaokul 
 

Karma Ortaokulu 

Lise 
 

Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi 

Lisans Selçuk Üniversitesi-Mesleki Eğitim Fakültesi-Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Öğretmenliği 

Yüksek Lisans 
 

Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bilim Dalı 

 
İŞ DENEYİMİ 

 
Karaman-Bozkandak İlköğretim Okulu 
 

2009 (Anasınıfı Öğretmeni) 

Karaman-Nene Hatun Anaokulu 
 

2010 (Anasınıfı Öğretmeni) 

Karaman-Vedat Ahmet Şen Anaokulu 
 

2011 (Anasınıfı Öğretmeni) 

Karaman- Eğitim Uygulama Ve İş Uygulama 
Okulu 

2012 (Anasınıfı Öğretmeni) 

Karaman- Damlapınar İlköğretim Okulu 
 

2013-(Anasınıfı Öğretmeni) 
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